
 
 

ANEXA 5 

 

 

EVALUAREA CONFORMITATII PROIECTULUI (titlul) ……………………………….. 

DEPUS DE (nume director de proiect) …………………………………………………… 

Nr înregistrare …………….. 

 

 
 
 

Nr 
crt 

Criteriul urmărit Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 

Completarea 
corectă în 
concordanţă 
cu 
regulamentul 
competiţiei 
(DA / NU) 

Observaţii Completarea 
corectî în 
concordanţă 
cu 
regulamentul 
competiţiei 
(DA / NU) 

Observaţi 
i 

Completarea 
corectă în 
concordanţă 
cu 
regulamentul 
competiţiei 
(DA / NU) 

Observaţii 

1. Directorul  propunerii de proiect 

1.1. Experienta clinica, didactica si stiintifica de 
minimum 10 de ani 

      

1.2. Angajat cu normal intreaga al universitatii 
aplicante 

      

1.3. Medic primar       

1.4. Doctor in medicina       



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.5. Sa detina atestat de studii complementare in 

managementul serviciilor de sanatate 
 

      

1.6. Experienta dovedita prin proiecte/granturi  si 
/sau publicatii cotate ISI (cu impact factor) in 
tematica grantului 

      

1.7. Posibilitatea diseminarii rezultatelor cercetarii 
prin publicatii in reviste cu FI in tema 
proiectului (minimum 1 publicatie ISI ) 

      

1.8. A depus o singura aplicatie, in calitate de 
director de proiect 

      

2. Depunerea propunerii de proiect 

2.1. Existenţa formularului  - Anexa 1 (1 
exemplar) 

      

2.2. Toate sectiunile Cererii de Finantare (Anexa 
1) au fost completate 

      

2.3. Existenţa formularului  - Anexa 2 (1 
exemplar) 

      

2.4. Existenţa formularului  - Anexa 3  (1 
exemplar) 

      

2.5. Existenta CD-ului       

2.6. Proiectul are obiective si activitati pe o 
perioada de maxim 24 luni 

      



 
 
 
 
 
 

 
2.7. Bugetul a fost completat in lei       

2.8. Propunerea a fost inaintata in plic inchis, 
sigilat 

      

2.9. Au fost semnate toate anexele solicitate       

2.10. Dosarul este semnat, stampilat si numerotat 
olograf pe fiecare pagina 

      

2.11. Propunerea de proiect este insotita de un 
Opis 

      

2.12. Propunerile de proiect au fost depuse inainte 
de data si ora stabilite prin calendarul 
competitiei 

      

3.  Echipa de cercetare 

3.1. 2 responsabili de partener, dintre care 
minimum 1 cu expertiza in domeniul 
farmacologiei medic rezident/ specialist 
farmacologie clinica 

      

3.2 Minim un responsabil cu master in servicii 
sociale de sanatate 

      

3.3.  4 membri dintre care minimum 3 cu 
expertiza in domeniul microbiologiei 

      

3.4. Un  farmacist doctorand       

  
CONCLUZIE (conform / neconform)1 

Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 

 

 
 
 

1 Se considera neeligibil daca nu indeplineste oricare dintre criteriile enumerate 


