APROBAT CA 07.02.2017

COMPETIȚIA INTERNĂ DE GRANTURI DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE
A UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA, PE ANUL 2017,
DESTINATĂ TINERILOR CERCETĂTORI (CICDI 2017)

PACHETUL DE INFORMAȚII CICDI 2017
Anexa 1 – Cererea de finanțare
Anexa 2 – Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect
Anexa 3 – Fișa facultăților și a domeniilor
Anexa 4 – Criterii selecție evaluatori
Anexa 5 – Fișa pentru verificarea eligibilității
Anexa 6 – Fișa de evaluare individuală
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Pachet de informaţii CICDI 2017
(Elaborat în baza metodologiei aprobată prin Hotărârea C. A.
din data de 29 ianuarie 2013)
1. SCOP
Susţinerea activităţilor de cercetare / dezvoltare / inovare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
prin:
- sprijinirea unor colective tinere de cercetare pentru abordarea unor domenii noi,
strategice pentru UTCN .

2. OBIECTIVE:
-

Creșterea capacității de cercetare a cadrelor didactice și a cercetătorilor din UTCN;
Creșterea vizibilității rezultatelor de cercetare obținute în cadrul UTCN la nivel național şi
internațional;
Dezvoltarea abilităților de a realiza propuneri de cercetare, a conduce echipe și de a
administra proiecte de cercetare.

3. REZULTATE AȘTEPTATE
-

-

Experimentarea şi validarea unor idei, metode, soluţii originale ce pot constitui teme de
cercetare finanţabile în competiţiile naţionale / internaţionale de proiecte și pregătirea unor
propuneri de proiecte în vederea aplicării la aceste competiții;
Creșterea vizibilității la nivel internațional a UTCN prin creșterea numărului de publicații în
reviste indexate ISI și participări la conferințe internaționale de nivel înalt;
Criterii minimale: o publicație într-o revistă indexată ISI cu factor de impact și încadrată în
zona Q1 sau Q2 din clasificarea WEB of Science a revistelor pe domenii de specialitate,
respectiv Erih int1 sau Erih int 2 pentru domeniul umanist, precum şi realizarea unei
propuneri de proiect și aplicarea la o competiție de granturi de cercetare, națională sau
internațională.

4. TIPURI DE GRANTURI, SURSA DE FINANȚARE, TEMATICI:
-

-

Se finanțează granturi de cercetare pentru echipe tinere (tip 1.2);
Bugetul competiţiei CICDI 2017 pentru granturile de tip 1.2 este de 600.000 lei. Sursa de
finanțare provine din veniturile proprii ale universității. Valoarea maximă a unui grant este de
20.000 lei;
Tematicile aprobate sunt specifice domeniilor științifice ale facultăților din UTCN;
Competiţia internă de proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare se desfăşoară la nivelul
fiecărei facultăţi, numărul granturilor alocate/facultate fiind proporţional cu numărul
cadrelor didactice şi cercetători, cu carte de muncă pe periodă nedeterminată în UTCN, care
activează în fiecare facultate.

5. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE
-

CICDI 2017 se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor activi pe toată durata proiectului,
din cadrul UTCN;
Fiecare proiect este condus de un Director de proiect care are responsabilitatea principală
pentru administrarea și implementarea proiectului.
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6. CONDIȚII PENTRU DIRECTORUL DE PROIECT
-

-

-

-

Directorul de proiect este un cadru didactic sau cercetător tânăr din UTCN cu rezultate bune
în cercetare. Directorul nu trebuie să depășească vârsta de 35 de ani la data depunerii cererii
de finanțare;
Se admite depunerea unei singure propuneri de proiect de către un director de proiect. În
cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de către același director de
proiect, acestea vor fi declarate neeligibile;
Directorii de proiecte finanțate la competițiile interne din 2015 şi 2016 nu pot depune
propuneri de proiecte la competiția internă din 2017;
Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care au în vedere activități deja finanțate
sau în curs de finanțare din alte surse. Aplicanții care au mai derulat teme asemănătoare, le
vor menționa și vor preciza clar gradul de noutate al propunerii depuse. Se verifică pe baza
Anexei 2, Declarația pe proprie răspundere a Directorului de proiect;
Directorul de proiect are obligația să se asigure că propunerea de proiect respectă normele
prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare
tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte
reglementări legislative de etică, specifice domeniului de cercetare a proiectului. Se verifică
pe baza Anexei 2 - Declarația pe proprie răspundere a Directorului de proiect.

7. CONDIȚII PENTRU ECHIPA DE PROIECT
-

-

Fiecare membru al echipei trebuie să fie cadru didactic titular în UTCN, cercetător sau
doctorand UTCN, care nu trebuie să depășească vârsta de 45 de ani la data depunerii cererii
de finanțare;
Echipa de cercetare trebuie să fie constituită din minim două persoane (inclusiv directorul de
proiect);
Cererile de finanțare, unde există doctoranzi nominalizați în echipa de proiect, trebuie să fie
însoțite de Acordul conducătorului de doctorat. Acordul trebuie să prezinte atât legătura
dintre tema proiectului și cercetarea doctorală, cât și timpul de lucru alocat de doctorand
pentru implementarea proiectului.

8. DURATA
Durata unui grant este de 12 luni. Deoarece derularea grantului se întinde peste limita anului
calendaristic curent finanțarea se va face în două faze. Faza 1 se va derula în perioda iulie 2017 –
decembrie 2017. Faza 2 se va derula în perioda ianuarie 2018 - iunie 2018.

9. CHELTUIELI ELIGIBILE
-

Cheltuieli aferente deplasărilor în ţară sau în străinătate ale membrilor echipei, pentru
participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu din domeniul proiectului;
Cheltuieli pentru materiale şi obiecte de mică valoare.

10. ELABORAREA PROPUNERII
Aplicația de finanțare se redactează conform Anexei 1 – Cererea de finanţare. Domeniul de
specializare al propunerii de proiect trebuie să se încadreze în domeniile de specializare ale facultății
directorului de proiect.
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11. PROCEDURA DE DEPUNERE, EVALUARE ŞI APROBARE A CERERILOR DE FINANŢARE
Depunerea propunerilor de proiecte se face utilizându-se platforma de depunere online Easy Chair
https://easychair.org/conferences/?conf=cicdi2017 și selectând evenimentul CICDI 2017.
Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de Directorul de proiect
(datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale Directorului de
proiect). Redactarea propunerii de proiect se face în limba română.
Directorul de proiect încarcă în platformă următoarele date și documente Anexa 1 – Cererea de
finanțare, Anexa 2 - Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect, și Acordul
conducătorului de doctorat dacă este cazul, concatenate într-un singur document.

12. PROCESUL DE EVALUARE
12.1 Verificarea eligibilității
Propunerile de proiecte primite sunt verificate de către personalul Direcției de Management a
Cercetării Dezvoltării și Inovării din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru a se asigura că
sunt îndeplinite toate criteriile de conformitate și eligibilitate. Lista cu propunerile de proiecte
eligibile va fi afișată pe pagina web a competiției.
Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite de către directorul
de proiect prin e-mail la adresa Competitie.Interna@staff.utcluj.ro într-un interval de 3 zile
lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind eligibilitatea aplicațiilor.
Dacă pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare se constată nerespectarea vreunuia dintre
criteriile de eligibilitate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă și va fi exclusă din
competiție.

12.2 Evaluarea științifică
Propunerile de proiecte declarate eligibile se evaluează în mod independent, on-line, de trei experți
evaluatori. Experții, recunoscuți pe plan național, aparțin universităților din cadrul Alianței Române a
Universităților Tehnice, altele decât Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și îndeplinesc criteriile de
selecție prezentate în Anexa nr. 4 la prezentul Pachet de informații.
Fiecare evaluator va completa o fișă succintă conform Anexei 4 la Pachetul de informații și va da o
Declarație pe proprie răspundere referitoare la propunerile de proiecte repartizate pentru evaluare
privind păstrarea confidențialității asupra conținutului acestora, conform formatului din Anexa 4 la
Pachetul de informații. Evaluarea se realizează la nivelul fiecărui domeniu de specializare /facultate
de către experți în domeniu. Fiecare expert completează electronic o fișă de evaluare al cărui format
este detaliat în Anexa 6 la Pachetul de informații.

12.3 Instrucțiuni privind evaluarea
Fiecare din cele 6 criterii de evaluare prezentate în Anexa 6 vor fi punctate de la 1 (necorespunzător)
la 5 (excelent). Pentru fiecare punctaj acordat se va prezenta și o justificare științifică succintă.
Punctajul final al propunerii se obține prin media aritmetică a punctajelor acordate de cei trei
evaluatori.
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12.4 Publicarea rezultatelor evaluării
Rezultatele procesului de evaluare se grupează și ordonează pe facultăți în ordinea descrescătoare a
mediilor și se listează pe site-ul web al competiției. Directorii de proiecte vor putea vizualiza pe
platforma on-line Easy Chair rezultatele procesului de evaluare.

12.5 Contestații
Directorii de proiect pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare după data publicării
rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul
le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații.
Publicarea rezultatelor finale se face după rezolvarea tuturor contestațiilor pe site-ul competiției.

13. CONTRACTAREA
Contractul de finanţare se semnează ulterior publicării rezultatelor pe site-ul competiției.

14. CALENDARUL COMPETIȚIEI
Lansarea documentației competiției

23 Februarie 2017

Perioada de consultare a documentelor competiției

23 Februarie 2017 – 1 Martie 2017

Data finală de depunere a cererilor de finanțare
Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea

20 Martie 2017
24 Martie 2017

Primirea contestațiilor

27 Martie 2017

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea

31 Martie 2017

Procesul de evaluare al proiectelor eligibile

1 Aprilie – 1Mai 2017

Publicarea rezultatelor evaluării

Mai 2017

Primirea contestațiilor

Mai 2017

Publicarea rezultatelor finale și a listei cu proiectele
propuse pentru finanțare

Mai 2017

Încheierea contractelor de finanțare și începerea
derulării proiectelor admise la finanțare

Iunie 2017

Rector,
Prof. Dr. Ing. Vasile ȚOPA

Vizat
Biroul Juridic

Vizat
Serviciul Financiar

Întocmit,
Prorectorat cercetare științifică
Prof. Dr. Ing. Sergiu Nedevschi
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Granturi Interne de Cercetare, Dezvoltare, Inovare ale Universităţii Tehnice
din Cluj-Napoca, destinate tinerilor cercetători, competiția 2017
Anexa 1. CERERE DE FINANŢARE
1. Tip cerere de finanțare:
1. Sprijinirea structurilor acreditate intern
2. Teme strategice de cercetare pentru echipe tinere

X

3. Dezvoltarea unor instrumente necesare activității de cercetare

2. Date personale ale directorului de proiect :
1. Nume:
2. Prenume:
3. An naştere:
4. Titlul didactic şi/sau ştiinţific:
5. Doctor din anul:

3. Afilierea directorului de proiect:
1. Facultate:
2. Departament:
3. Domeniul științific:
3. Structura de cercetare:
4. Telefon:
5. Fax:
6. E-Mail Profesional (UTCN)1:
1

Se recomandă menţionarea adresei de e-mail de pe serverul UTCN. ACEASTA VA FI ADRESA OFICIALĂ DE
CORESPONDENŢĂ

4. Titlul proiectului: (Max 200 caractere cu spaţii)
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5. Proiecte câştigate în competiţii în ultimii 5 ani de directorul de proiect (max 5 proiecte) 2:
1.
2.
3.
4.
5.
2

Completarea este obligatorie in cazul cererilor de finantare de tip 1.1

6. Membru în colectivele de cercetare a unor proiecte naţionale/internaţionale
1.
2.
3.
4.
5.

7. Lucrările științifice cele mai semnificative publicate de directorul de proiect în domeniul
temei:
1.
2.
3.
4.
5.

8. Durata proiectului: maximum 1 an de la data semnării. Din cauza depășirii anului calendaristic
proiectul se va diviza pe 2 faze. Faza 1 se va derula în perioda iulie 2017 – decembrie 2017. Faza 2 se
va derula în perioda ianuarie 2018 - iunie 2018.

9. Prezentarea proiectului:
9.1. Importanța și relevanța conținutului științific
Se vor preciza pe scurt tema și justificarea alegerii ei, contribuția la cunoașterea științifică în raport cu
stadiul actual, precum şi identificarea problemelor deschise sau a aspectelor noi propuse spre studiu.

9.2. Obiective
Se va prezenta abordarea la nivel de principiu a proiectului, cu evidențierea: obiectivelor concrete ale
proiectului; elementelor de risc și provocare asociate obiectivelor proiectului; elementelor de
originalitate și inovație pe care implementarea obiectivelor le aduce domeniului, raportat la stadiul
actual al cunoașterii și raportat la proiectele derulate anterior de propunător.
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9.3. Impact
Se vor prezenta aspectele legate de impactul preconizat al proiectului în cadrul mai larg al domeniul
atât pe latura științifică cât și pe cea aplicativă.

9.4. Metodologia cercetării
Se va prezenta metodologia cercetării, precizându-se țintele intermediare importante. Se vor
evidenția următoarele aspecte: alegerea metodelor și instrumentelor de investigație, prin raportare
la cele mai noi abordări în domeniul temei; descrierea potențialelor riscuri asociate proiectului și
abordările prin care aceste riscuri ar urma să fie adresate;

9.5. Planul de lucru. Obiective și activități
Obiective
(Denumirea obiectivului)

Activități asociate

1
2
3
4
….

9.6. Lucrări estimate a fi publicate 3
Titlul Revistei/ Conferinţei

Nr.crt.

Tipul lucrării

1.
2.
3.
4.
3

Validarea rezultatelor se va realiza cel puţin prin publicarea într -o revistă de specialitate indexată
ISI şi prin participarea la cel puțin o conferinţă ISI.

10. Buget total si defalcat pe faze solicitat:
Faza 1:

de la

1 iulie 2017 la

31 decembrie 2017.

Faza 2:

de la

1 ianuarie 2018 la

30 iunie 2018.
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Nr.
Crt.

Denumire capitol buget

Total
lei

1.

Cheltuieli de participare la manifestări ştiinţifice de
prestigiu din domeniul proiectului

2.

Cheltuieli pentru materiale şi obiecte de mică valoare

Faza 1
lei

Faza 2
lei

TOTAL

11. Lista membrilor echipei de cercetare: (Fără directorul de proiect)

Nr.
crt.

Nume si prenume

Anul
naşterii

Titlul
didactic
sau
ştiinţific

Doctorat

Semnatura

(da/nu)

1
2
3
...
12. Bibliografie (maxim 1 pagina)
Data:.

Director proiect,
Nume, prenume
Semnătură:
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Granturi Interne de Cercetare, Dezvoltare, Inovare ale Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca, destinate tinerilor cercetători, competiția 2017
Anexa 2. Model Declarație pe proprie răspundere a Directorului de proiect
Subsemnatul/Subsemnata........................... (numele), în calitate de Director de proiect al propunerii
de proiect …….. (titlul) declar pe proprie răspundere că nu am mai primit și că nu sunt în curs de
finanțare activități propuse în actualul proiect la competiția UTCN – CICDI 2017.
Declar pe proprie răspundere că voi respecta normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările
ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare a
proiectului.

Nume:
Semnătură:
Data:
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Granturi de Cercetare, Dezvoltare, Inovare ale Universităţii Tehnice din ClujNapoca, destinate tinerilor cercetători, competiția 2017
Anexa 3. Lista Facultăților și Domeniilor Științifice de Specializare
Facultatea
Specializari didactice ştiinţifice
Automatica şi
Calculatoare
Electronică,
Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei

#granturi

Calculatoare
Tehnologia informației

4

Automatică și informatică aplicată
Electronică aplicată
Tehnologii și sisteme de telecomunicații

3

Inginerie economică în domeniul electric,electronic și energetic
Electronica de putere și acționări electrice
Electrotehnica
Instrumentație și achiziții de date

Inginerie Electrică

Electromecanica

3

Managementul energiei
Inginerie medicală
Inginerie economică în domeniul electric,electronic și energetic
Tehnologia construcțiilor de mașini
Mașini-unelte și sisteme de producție

Construcţii de Maşini

Design industrial
Robotica

4

Inginerie economică industriaă

Ingineria Materialelor şi
a Mediului

Știința materialelor
Ingineria procesării materialelor

2

Ingineria și protecția mediului în industrie
Autovehicule rutiere
Ingineria transporturilor și a traficului
Sisteme și echipamente termice

Mecanică

Mecanica fină și nanotehnologii

2

Inginerie mecanică
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Mecatronica

Arhitectură şi Urbanism

Arhitectura

1

Construcții civile, industriale si agricole
Căi ferate, drumuri și poduri
Amenajări și construcții hidrotehnice

Construcţii

Inginerie urbană și dezvoltare regională

4

Inginerie economică în construcții
Masurători terestre și cadastru
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Inginerie economică în construcții

Instalaţii

Instalații pentru construcții

1

Calculatoare
Ingineria și protecția mediului în industrie
Ingineria sistemelor electroenergetice
Inginerie minieră
Prepararea substanțelor minerale utile
Echipamente pentru procese industriale
Ingineria valorificării deșeurilor

Facultatea de Inginerie

Construcții civile, industriale și agricole
Electromecanica

2

Electronica aplicată
Masurători terestre și cadastru
Inginerie minieră
Prepararea substanțelor minerale utile
Tehnologia construcțiilor de mașini
Masini-unelte si sisteme de productie
Inginerie economica in domeniul mecanic
Jurnalism
Asistenta sociala
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
Limba si literatura romana
Limba si literatura moderna

Facultatea de Litere

Limbi moderne aplicate
Filosofie

2

Teologie ortodoxa pastorala
Teologie ortodoxa didactica
Etnologie
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
Arte plastice
Matematica
Matematica iformatica
Informatica
Fizica
Chimie

Facultatea de Științe

Stiinta mediului
Ingineria produselor alimentare

2

Controlul si expertiza produselor alimentare
Biologie
Economia firmei
Informatica economica
Management
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Granturi de Cercetare, Dezvoltare, Inovare ale Universităţii Tehnice din ClujNapoca, destinate tinerilor cercetători, competiția 2017
Anexa 4. Criterii de selecție a evaluatorilor și Declarație de imparțialitate și
confidențialitate
Criterii de selecție a evaluatorilor
Expertul evaluator este doctor în științe, având titlul de șef lucrări, conferențiar sau profesor.
Expertul evaluator face parte din personalul didactic al unei universități din cadrul Alianței Române a
Universităților Tehnice, alta decât Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.
Expertul evaluator selectează domeniile de specializare pentru care are competențe de evaluator
științific conform cu Anexa 3.

Fișa evaluatorului științific
FIȘA EVALUATORULUI ȘTIINȚIFIC
Se vor completa max. 2 pagini pe modelul următor:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Universitatea:
4. Facultatea:
5. Domeniu de specializare (conform Anexei 3 a Pachetului de Informații):
6. Experienţa profesională:
Instituţia

Perioada

Funcţia

7. Titluri știintifice:
Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Semnătura:
Data completării:
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Granturi de Cercetare, Dezvoltare, Inovare ale Universităţii Tehnice din ClujNapoca, destinate tinerilor cercetători, competiția 2017
Declarație de imparțialitate și confidențialitate a evaluatorului științific
DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul/Subsemnata........................... (numele), declar că sunt de acord să particip la evaluarea
propunerilor de proiecte depuse la competiția UTCN – CICDI 2017.
Declar că sunt imparțial în ceea ce privește conținutul propunerii/propunerilor care mi-au fost trimise
spre evaluare în competiția UTCN – CICDI 2017. Conform celor cunoscute de mine, nu există fapte
sau circumstanțe, trecute sau prezente sau care pot apărea în viitorul apropiat, care ar putea pune la
îndoială imparțialitatea mea în ceea ce privește conținutul propunerii/propunerilor care mi-au fost
trimise spre evaluare. În cazul în care devine clar în timpul procesului de evaluare că astfel de relații
există sau au fost inițiate, voi înceta imediat să particip la procesul de evaluare.
Sunt de acord să nu dezvălui nici o informație sau documente ( "informații confidențiale")
comunicate mie, aflate de mine sau dezvoltate de către mine în timpul sau ca urmare a procesului de
evaluare, și sunt de acord ca acestea să fie utilizate exclusiv în scopul evaluării și să nu fie dezvăluite
nici unei terțe părți.

Nume:
Semnătură:
Data:
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Granturi de Cercetare, Dezvoltare, Inovare ale Universităţii Tehnice din ClujNapoca, destinate tinerilor cercetători, competiția 2017
Anexa 5. Fișa de verificare a eligibilității
FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII
Competiţia UTCN – CICDI 2017
Nume Verificator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Codul proiectului:
Titlul proiectului:
Acronim:
Facultatea:
Domeniul de specializare:
CONFORMITATE

DA

NU

1. Propunătorul a încărcat în platforma Easy Chair toate documentele
însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în Pachetul
de informații (conținutul documentelor corespunde cerințelor, sunt
semnate, ştampilate în termenul de valabilitate):
Declaraţia pe proprie răspundere a Directorului de proiect
Acord conducător de doctorat pentru doctoranzi

ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT

Observații

Anexa 2

DA

NU

Observații

Directorul de proiect satisface criteriile de eligibilitate conform Pachetului
de informații
Echipa de proiect satisface criteriile de eligibilitate conform Pachetului de
informații
Domeniul de specializare al propunerii se încadrează în domeniile de
specializare ale facultății Directorului de proiect (conform Anexei 3)
Directorul de proiect a depus o singură Cerere de finanțare la competiția
CICDI 2017
Directorul de proiect nu are un proiect finanțat la competiția CICDI 2015 sau
CICDI 2016
Activităţile conținute în Cererea de finanțare nu sunt şi nu au fost finanţate
din alte surse
Propunerea de proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004
privind buna conduită in cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte

Anexa 2
Anexa 2
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reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare al
proiectului
Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă

CF

Valoarea finanţării solicitate se încadrează în limitele permise

CF
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Granturi de Cercetare, Dezvoltare, Inovare ale Universităţii Tehnice din ClujNapoca, destinate tinerilor cercetători, competiția 2017
Anexa 6. Fișa de evaluare individuală și generală
FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ
Competiţia UTCN – CICDI 2017
Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Codul proiectului:
Titlul proiectului:
Acronim:
Domeniul de specializare:
1.
Cuvinte cheie:

2.
3.

CRITERIU

SCOR

COMENTARII

1. Competența directorului de proiect
și a membrilor cheie ai echipei in
domeniul temei propuse
2. Relevanța științifică
3. Obiective
4. Impact
5. Metodologie
6. Resurse și buget
TOTAL
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FIŞA DE EVALUARE GENERALĂ
Competiţia UTCN – CICDI 2017
Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE
Codul proiectului:
Titlul proiectului:
Acronim:
Facultatea:
Domeniul de specializare:
1.
Cuvinte cheie:

2.
3.

CRITERIU

Evaluator1

Evaluator2

Evaluator3

Scor final

1. Competența directorului de proiect
și a membrilor cheie ai echipei in
domeniul temei propuse
2. Relevanța științifică
3. Obiective
4. Impact
5. Metodologie
6. Resurse și buget

TOTAL
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