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Anexa II - Fişa de evaluare  

Criterii de evaluare tehnică 

 

1. Relevanţa propunerii de proiect 

Se urmărește: 

- Prezentarea clară a necesitații proiectului şi a caracterului inovativ în raport cu stadiul 

actual pe plan național şi internațional; 

- Încadrarea corectă și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la 

începutul  proiectului, respectiv nivelul atins după implementarea proiectului; 

- Gradul de cunoaștere a provocărilor tehnologice existente; 
 

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) 

Ponderea acestui criteriu este de 30%. 

 

2.  Modalitatea de implementare a proiectului  

Se urmărește: 

- Claritatea activităților și a livrabilelor propuse;  

- Justificarea bugetului și a calendarului estimativ de realizare a proiectului (raport 

resurse/timp/rezultate); 

- Definirea clară a rolului fiecărui membru în echipa de proiect de la coordonator şi a 

echipei/echipelor partenere; 

- Impactul și diseminarea rezultatelor proiectului; modul de reglementare a proprietății 

intelectuale; 

- Adecvanţa infrastructurii de cercetare existente pentru implementarea proiectului; 

- Disponibilitatea surselor de cofinanțare pentru contribuția proprie a 

întreprinderii/întreprinderilor. 
 

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) 

Ponderea acestui criteriu este de 40%. 

 

3. Plan de afaceri 

Se urmăreşte: 

- Descrierea întreprinderii coordonatoare; 

- Fundamentarea planului de afaceri (descrierea clară a pieţei specifice, calitatea planului 

de marketing); 

- Justificarea previziunilor financiare în concordanţă cu activităţile proiectului şi situaţia 

financiară a firmei. 

- Oportunitatea de piaţă. 

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) 

Ponderea acestui criteriu este de 30%. 
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Legendă: 

1. Se va acorda nota 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 aparute 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 3 criterii înmulțite cu procentul 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


