
 

Standarde minimale pentru selectia evaluatorillor  
 

Expertul evaluator să totalizeze minim 2 puncte  (prin cumularea de puncte din unul sau mai 

multe criterii, înmulţindu-se pe fiecare linie Punctajul/unitate cu Nr. de unităţi pentru a obţine 

Punctajul/criteriu, Punctajul total obţinându-se prin însumarea Punctajelor/criterii) conform 

tabelului următor, din rezultatele obţinute în perioada 2004-2014: 

 

Nr. 

crt. Criteriu 

Punctaj / 

unitate 

Nr de 

unităţi 
Punctaj 

/criteriu 

1. Expertul evaluator a condus (in calitate de 

Director de proiect) un proiect de cercetare / 

dezvoltare international (FP6/FP7, 

Eureka/Eurostar,  SEE ERA NET, NATO, 

Leonardo da Vinci, etc) cu rezultate dovedite
1)

 2 

 

 

2. Expertul evaluator a condus (în calitate de 

Director de proiect) un proiect de cercetare / 

dezvoltare naţional cu rezultate dovedite
1)

 0.8 

 

 

3. Expertul evaluator a fost responsabil de echipă 

de cercetare (Responsabil al unei echipe 

Partener) în cadrul unui proiect de cercetare / 

dezvoltare internaţional (FP6/FP7, 

Eureka/Eurostar,  SEE ERA NET, NATO, 

Leonardo da Vinci, etc)  cu rezultate dovedite
1)

 1 

 

 

4. Expertul evaluator a fost responsabil de echipă 

de cercetare (Responsabil al unei echipe 

Partener) în cadrul unui proiect de cercetare 

dezvoltare naţional cu rezultate dovedite
1)

 0.4 

 

 

5. Expertul evaluator a fost membru declarat, de 

echipă de cercetare în cadrul unui proiect de 

cercetare dezvoltare internaţional (FP6/FP7, 

Eureka/Eurostar,  SEE ERA NET, NATO, 

Leonardo da Vinci, etc) cu rezultate dovedite
1)

 0.4 

 

 

6.  Expertul evaluator este coautor la un brevet de 

invenţie acordat (granted patent)  la nivelul 

unei organizaţii internaţionale (EPO/ PCT/ 

EAPO/ ARIPO/ etc.)
 2)

 

1 

 

 

 

7.  Expertul evaluator este coautor la un brevet de 

invenţie acordat (granted patent)  la nivel 

naţional (în România sau în altă ţară) 

1 

 

 

 

8. Expertul evaluator este coautor la o cerere de 

brevet de invenţie înregistrată (registered 

patent application) la Registrul de brevete,  la 

nivelul unei organizaţii internaţionale (EPO/ 

PCT/ EAPO/ ARIPO/ etc.)
 2)

 0.75 

 

 

9. Expertul evaluator este coautor la o cerere de 

brevet de invenţie înregistrată (registered 

patent application) la Registrul de brevete, la 

nivel naţional (în România sau în altă ţară) 

0.75 

 

 

 



10. Expertul evaluator este coautor la o lucrare 

publicată (articol, review, proceeding) într-o 

publicaţie cotată ISI cu scor relativ de 

influenţă al publicaţiei de minim 0.3
3
 0.5 

 

 

11. Expertul evaluator este co-autor la un 

brevet/model industrial/de utilitate/ aplicaţie 

software care a fost lansată pe piaţa 

românească sau internaţională şi care a 

înregistrat vânzări de minim 50.000 (cincizeci 

de mii) euro; 2.0 

 

 

 
Punctaj total  

 
 

 

1)
 în cadrul proiectului a fost înregistrat cel puţin un brevet (patent application registered) sau a 

fost publicată cel puţin o lucrare, ori într-o publicaţie ISI cu scor relativ de influenţă de minim 

0.5
3)

 în oricare din situaţii el fiind coautor; 

2)
 Pentru verificarea brevetelor de invenţie la ARIPO (African Regional Intellectual Property 

Org.), EPO (European Patent Office), PCT (International Patent System) se poate folosi baza de 

date de la adresa http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf, iar pentru 

verificarea brevetelor de invenţie la EAPO (Eurasian Patent Organization) se poate folosi baza 

de date de la adresa http://ea.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EA 

3)
 se vor folosi Web of Science  

 

 

 

 

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf
http://ea.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EA

