
 

Anexa II - Fişa de evaluare  

 

Criterii de evaluare tehnică 

 

1. Definirea necesităţii agentului economic  

Se urmărește: 

- prezentarea clară a tehnologiei existente la agentul economic și utilitatea acesteia; 

- formularea clară a necesarului de expertiză pentru asimilarea/dezvoltarea/optimizarea 

tehnologiei existente la agentul economic; 

- definirea clară a obiectivelor în concordanță cu necesitatea identificată de agentul 

economic, așa cum este prezentată în proiect; 

- impactul estimat este realist și bine argumentat.   
 

Ponderea acestui criteriu este de 30%. 

 

2. Expertiza disponibilă pentru soluționarea problemei (necesităţii) agentului economic  

Se urmărește expertiza și experiența resursei umane în domeniul temei de proiect, precum și 

utilitatea infrastructurii disponibile la universitate/organizatiei de cercetare pentru realizarea 

proiectului. 
 

Ponderea acestui criteriu este de 30%. 

 

3. Schema de realizare a proiectului 

Se urmărește claritatea activităților și livrabilelor prezentate; justificarea bugetului; calendarul 

estimativ de realizare a proiectului; modul de organizare și derulare a stagiilor de pregatire 

practică pentru studenți masteranzi și/sau doctoranzi. 

Ponderea acestui criteriu este de 30%. 

 

4. Acordul de parteneriat 

Se urmărește existența clauzelor privind accesul echipei de proiect la tehnologia agentului 

economic; modalitatea de desfășurare a stagiilor de practică; validarea rezultatelor de către 

agentul economic; drepturile de proprietate intelectuală; confidențialitatea și modalitatea de 

diseminare a rezultatelor. 

Ponderea acestui criteriu este de 10%. 

 

 

Pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă calificative: Insuficient (0 sau 0,5) Slab (1 sau 1,5 

pct); Mediu (2 sau 2,5 pct); Bine (3 sau 3,5 pct); Foarte bine (4 sau 4,5 pct); Excelent (5 pct) 
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Legendă: 

1. Se va acorda notă numai după ce au fost scrise comentariile (corecte, complete și consistente) 

în concordanță cu semnificația fiecărui punctaj, după cum urmează:  

 

0 sau 0,5 Insuficient Propunerea nu tratează criteriul sau acesta nu poate fi evaluat din cauza 

informațiilor care lipsesc sau sunt incomplete 

1 sau 1,5 Slab Abordarea criteriului se face în mod inadecvat, sau există serioase puncte slabe  

2 sau 2,5 Mediu Propunerea abordează pe larg criteriul dar există puncte slabe semnificative 

3 sau 3,5 Bine Propunerea abordează bine criteriul, cu toate că ar fi necesare îmbunătățiri 

4 sau 4,5 Foarte bine Propunerea abordează foarte bine criteriul, cu toate acestea sunt încă posibile 

anumite îmbunătățiri  

5 Excelent Propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului. Orice 

deficiențe apărute sunt minore 

 

2. Dacă se acordă notele 3 sau 3,5 sau 4 sau 4,5 trebuie menţionate care sunt îmbunătățirile 

necesare. 

 

3. Dacă se acordă notele 1 sau 1,5 sau 2 sau 2,5 trebuie descrise în mod clar deficiențele sau 

punctele slabe. 

 

Notă: Scorul final va fi calculat ca o sumă a notelor pentru fiecare din cele 4 criterii înmulțite cu 

procentul corespunzător și înmulțite cu 20 (scor final este între 0 și 100). 
 

 

 

 

 


