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PROGRAMUL “PLATFORME / LABORATOARE DE FORMARE SI CERCETARE 

INTERDISCIPLINARA” 

Procedura de evaluare si monitorizare 

 

Etapa I – Constituirea echipelor de evaluare 

Fiecare platforma va fi evaluata de o echipa formata din 3 membri. 

Structura echipei: un membru CNCSIS si 2 experti independenti, membrul CNCSIS fiind 

coordonatorul echipei. 
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Expertii independenti sunt nominalizati de catre Biroul Executiv Largit al CNCSIS, conform 

OMEdC 360/19.02.200, pe baza listei expertilor evaluatori utilizati in prima faza de evaluare a 

propunerilor de proiecte si pe baza disponibilitatii expertilor de a participa la procesul de 

evaluare in perioada 20 – 30 martie 2007. 

Pentru a asigura evitarea conflictelor de interese atat membrul CNCSIS cat si expertii 

independenti nu provin din universitatea gazda a platformei evaluate si pe cat posibil nu provin 

din acelasi centru universitar al universitatii gazde. 

 

Etapa II – Pregatirea evaluarii in teren 
 

II. 1 Transmiterea catre univeristati (directori de platforme si in atentia rectorului / prorectorului 

cu cercetarea) a metodologiei de evaluare, calendarul vizitei, componenta echipei de evaluare 

precum si structura raportului de activitate ce trebuie pregatit de echipa fiecarei platforme pana 

la data vizitei in teren; 
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II. 2 Organizare workshop pregatire evaluare – participa membrii desemnati ai CNCSIS si 

Biroul Executiv Largit; 

II. 3 Transmiterea catre membrii echipei de evaluare a documentelor necesare evaluarii (format 

electronic); 

II. 4 Analiza documentelor primite de catre membrii echipei de evaluare cu extragerea datelor 

esentiale ale proiectului (obiective, programe, dotari, organizare, resurse umane). 
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Etapa III –Vizita in teren (analiza stadiului de realizare a platformei) 
 

Agenda recomandata: 

1. Intalnire echipa de evaluare - conducerea universitatii (rector si/ sau prorector cercetare) 

si coordonatorii platformei – echipa de evaluare prezinta mandatul misiunii de evaluare; 

2. Prezentarea de catre coordonatorii platformei a raportului de activitate (raport privind 

activitatea din 2006 – raport ce trebuie sa raspunda criteriilor de apreciere mentionate la 

pct. 4, planul de activitati in anul 2007, prezentarea proiectului in format .ppt); 
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3. Echipa de evaluare verifica spatiile puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor 

din cadrul platformei; 

4. Echipa de evaluare intocmeste un raport calitativ si un raport sintetic, acordandu-se un 

numar de puncte intre 0-5 pct., pentru fiecare criteriu de apreciere: 

4.1 Stadiul realizarii platformei/ laboratorului in raport cu planificarea initiala si cu 

obiectivele propuse; 

4.2 Evaluarea contributiei universitatii (spatii, echipamente, resurse, etc) la realizarea 

platformei/laboratorului; se va analiza calitatea, importanta si disponibilitatea 

contributiei; 

4.3 Evaluarea echipamentelor/ produselor achizitionate (propuse pentru achizitionare)  

      în concordanta cu obiectivele propuse. Stadiul procesului de dotare al platformei/   

      laboratorului;  (se vor analiza in mod explicit performantele echipamentelor /  

      produselor achizitionate precum si a celor adaugate de universitati in concordanta   

     cu cerintele realizarii unor platforme / laboratoare competitive pe plan     

      international); 

4.4 Evaluarea programului strategic de dezvoltare sustenabila a platformei. Analiza  

       existentei altor resurse financiare/ materiale pentru organizarea si dezvoltarea    

       platformei (se va urmarii modul de functionare a platformei conform  

       regulamentelor adoptate, asigurarea accesului studentilor, cadrelor didactice si a  

       existentei paginii WEB a platformei.  

4.5 Evaluarea managementului platformei/laboratorului si a resurselor umane implicate 

în coordonarea activitatilor derulate în cadrul platformei.(se va acorda o atentie 

deosebita managementului de proiect, se vor analiza riscurile ca proiectul sa nu fie 

realizat, in concordanta cu scopul si obiectivele propuse); 

4.6 Evaluarea programelor formative propuse pentru a fi organizate în cadrul 

platformei/laboratorului; 

4.7 Evaluarea programelor/proiectelor de cercetare stiintifica care beneficiaza de 

infrastructura platformei/laboratorului; 
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4.8 Analiza caracterului interdisciplinar al programelor care beneficiaza de existenta 

platformei/laboratorului. Se va avea în vedere conceptia universitatii privind 

integrarea platformei/laboratorului într-o retea la nivel de universitate sau la nivel 

national; 

4.9 Evaluarea platformei/laboratorului prin prisma capacitatii de integrare si cooperare  

      internationala. Se vor avea în vedere  programe de cooperare in domeniul formarii  

       resurselor umane si al cercetarii stiintifice; 

            4.10 Evaluarea capacitatii directorului de program de a finaliza platforma /laboratorul  

                    în concordanta cu obiectivele propuse. 

6. Intocmirea raportului final  

 raportul este intocmit de unul din cei 2 experti independenti si aprobat de toti membrii 

echipei de evaluare; 

 analiza raportului de catre echipa de coordonare a platformei pentru corectarea 

eventualelor neconcordante; 

 semnarea raportului de catre membrii echipei de evaluare si coordonatorii platformei; 

 la  acest raport va fi anexat raportul de activitate intocmit de catre coordonatorii 

platformei; 

Nota: In vederea publicarii, raportul va avea urmatorul format: font utilizat „Times New Roman”, marime 

12, spatiat normal, la un rand si jumatate, marginea va fi de 2.5 cm stanga si de 2 cm sus, dreapta si jos. 

 

Etapa IV – Analiza procesului de evaluare 

Coordonatorii echipelor de evaluare prezinta in cadrul unei sedinte de Birou Executiv Largit  

rapoartele de evaluare precum si recomandarile de continuare / sistare a finantarii. 
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Etapa V – Elaborarea si transmiterea raportului asupra intregului proces de evaluare 

catre ministrul educatiei si cercetarii. 

 

Etapa VI –  Decizia finala  

Ministrul Educatiei si Cercetarii decide continuarea / sistarea finantarii platformei pe baza 

rezultatelor si recomandarilor prezentate in raportul de evaluare inaintat de CNCSIS. 
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