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Anexa 2 

la Hotărîrea CSŞDT AŞM  

nr. 141 din 16 iunie 2014 

 

Criteriile de evaluare de progres  

a proiectului în sfera ştiinţei şi inovării  
(monitorizare pe perioada desfăşurării) 

 

         Formular 2.1 

 

Fişa de evaluare de progres 

a proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală 

Titlul 

proiectului 

 

Numărul de 

referinţă 

 

Conducătorul 

proiectului 

 

Domeniul de 

cercetare 

 

Dimensiunea 

evaluată 

Criterii de evaluare Punctaj 

acordat 

1. Valoarea 

ştiinţifică a 

rezultatelor 

obţinute în 

raport cu 

obiectivele 

proiectului 
Barem – 

Pondere –  

1.1. Existenţa publicaţiilor la tema proiectului. 

1.2. Existenţa publicaţiilor în reviste naţionale şi internaţionale 

cu referenţi. 

1.3. Existenţa publicaţiilor în reviste cu factor de impact. 

1.4. Nivelul participării la conferinţe naţionale şi internaţionale. 

1.5. Alte eforturi de diseminare a rezultatelor obţinute 

(organizare de seminare, ateliere, participare în comitete de 

organizare a evenimentelor ştiinţifice). 

 

Punctele tari  

Punctele slabe  

2. Dezvoltarea 

resurselor 

umane în 

cercetare 
Barem – 

Pondere – 

2.1. Încadrarea în proiect a cercetătorilor tineri. 

2.2. Participarea part-time a studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor. 

2.3. Organizarea de seminare pentru studenţi, masteranzi şi 

cercetători tineri. 

2.4. Participarea membrilor echipei la stagieri şi ateliere. 
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Punctele tari  

Punctele slabe  

3. Evaluarea 

managementul

ui proiectului 
Barem – 

Pondere – 

3.1. Respectarea planului de lucru. 

3.2. Utilizarea eficientă şi valorificarea resurselor financiare. 

3.3. Iniţiere de parteneriate şi colaborări naţionale şi 

internaţionale. 

3.4. Atragerea de fonduri pentru continuarea cercetărilor. 

3.5. Consolidarea eforturilor pentru elaborarea, cu durata 

implementării proiectelor de cercetare a unor proiecte 

ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de 

Programul Cadru al UE Orizont 2020 şi alte programe 

internaţionale. 

 

Punctele tari  

Punctele slabe  

Comentarii şi 

recomandări 

privind 

continuarea 

finanţării 

  

Punctaj total   

 
 

Expertul independent       Semnătura 

Data        
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                                                                                                                                  Formular 2.2 

 

Fişa de evaluare de progres 

a proiectelor de cercetare ştiinţifică aplicativă 

Titlul 

proiectului 

 

Numărul de 

referinţă 

 

Conducătorul 

proiectului 

 

Domeniul de 

cercetare 

 

Dimensiunea 

evaluată 

Criterii de evaluare Punctaj 

acordat 

1. Valoarea 

ştiinţifică a 

rezultatelor 

obţinute în 

raport cu 

obiectivele 

proiectului 

Barem – 

Pondere – 

1.1. Relevanţa rezultatelor scontate faţă de obiectivele 

proiectului. 

1.2. Nivelul şi tipul brevetelor/patentelor obţinute. 

1.3. Nivelul participării la conferinţe, expoziţii, târguri naţionale 

şi internaţionale. 

1.4. Alte eforturi de diseminare a rezultatelor obţinute 

(organizare de seminare, ateliere, participare în comitete de 

organizare a evenimentelor ştiinţifice). 

 

 

Punctele tari  

Punctele slabe  

2. Dezvoltarea 

resurselor 

umane în 

cercetare-

dezvoltare 
Barem – 

Pondere – 

2.1. Încadrarea în proiect a cercetătorilor tineri. 

2.2. Participarea part-time a studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor. 

2.3. Organizarea de seminare pentru studenţi, masteranzi şi 

cercetători tineri. 

2.4. Participarea membrilor echipei la stagieri şi ateliere. 

2.5. Instruirea angajaţilor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

partenere. 

2.6. Rata creşterii numărului de cercetători faţă de numărul total 

de angajaţi. 

 

Punctele tari  
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Punctele slabe  

3. Evaluarea 

managementul

ui proiectului 
Barem – 

Pondere – 

3.1. Respectarea planului de lucru. 

3.2. Utilizarea eficientă şi valorificarea resurselor financiare 

acordate. 

3.3. Implicarea factorilor de decizie în asigurarea sustenabilităţii 

proiectului. 

3.4. Existenţa investiţiilor private. 

3.5. Colaborarea cu beneficiarii. 

3.6. Mărimea venitului din comercializarea de know-how. 

3.7. Iniţiere de parteneriate şi colaborări naţionale şi 

internaţionale. 

3.8. Consolidarea eforturilor pentru elaborarea, cu durata 

implementării proiectelor de cercetare a unor proiecte 

ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de 

Programul Cadru al UE Orizont 2020 şi alte programe 

internaţionale. 

 

Punctele tari  

Punctele slabe  

Comentarii şi 

recomandări 

pentru 

continuarea 

finanţării 

  

Punctaj total   
 

 
 

Expertul independent       Semnătura 

Data        
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                                                                                                                                     Formular 2.3 

 

Fişa de evaluare de progres 

a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic 

Titlul proiectului  

Numărul de 

referinţă 

 

Conducătorul 

proiectului 

 

Domeniul 

ştiinţific 

 

Dimensiunea 

evaluată 

Criterii de evaluare Punctaj 

acordat 

1. Valoarea 

tehnologică a 

rezultatelor 

obţinute în 

raport cu 

obiectivele 

proiectului  

Barem – 

Pondere – 

1.1. Relevanţa rezultatelor scontate faţă de obiectivele propuse. 

1.2. Generarea de noi produse şi/sau procese. 

1.3. Nivelul şi tipul brevetelor/patentelor obţinute. 

1.4. Nivelul participării la conferinţe, expoziţii, târguri naţionale 

şi internaţionale. 

1.5. Alte eforturi de diseminare a rezultatelor obţinute 

(organizare de seminare, ateliere, participare în comitete de 

organizare a evenimentelor ştiinţifice). 

 

 

Punctele tari  

Punctele slabe  

2. Dezvoltarea 

resurselor 

umane  
Barem – 

Pondere – 

2.1. Încadrarea în proiect a specialiştilor tineri. 

2.2. Participarea part-time a studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor. 

2.3. Participarea membrilor echipei la stagieri şi ateliere. 

2.4. Instruirea angajaţilor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

partenere. 

2.5. Rata creşterii numărului de specialişti faţă de numărul total de 

angajaţi. 

2.6. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pentru noi locuri de 

muncă. 

 

Punctele tari  

Punctele slabe  
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3. Management

ul şi impactul 

tehnologic al 

proiectului 
Barem – 

Pondere – 

3.1. Respectarea planului de lucru aprobat. 

3.2. Utilizarea eficientă şi valorificarea resurselor financiare 

acordate. 

3.3. Implicarea factorilor de decizie în asigurarea sustenabilităţii 

proiectului. 

3.4. Atragerea investiţiilor private suplimentare. 

3.5. Colaborarea cu beneficiarii finali. 

3.6. Mărimea venitului din comercializarea de know-how. 

3.7. Numărul de locuri noi de muncă create. 

3.8. Potenţialul creşterii cifrei de afaceri a întreprinderilor 

beneficiare. 

3.9. Potenţialul creşterii exportului de către întreprinderile 

beneficiare. 

3.10. Potenţialul creşterii productivităţii muncii în cadrul 

întreprinderilor beneficiare. 

3.11. Consolidarea eforturilor pentru elaborarea, cu durata 

implementării proiectelor de cercetare a unor proiecte 

ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de 

Programul Cadru al UE Orizont 2020 şi alte programe 

internaţionale. 

 

Punctele tari  

Punctele slabe  

Comentarii şi 

recomandări 

pentru 

continuarea 

finanţării 

  

Punctaj total   
 

 
 

Expertul independent      Semnătura 

Data       
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