
 

ANEXA 5 

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

DEPUS DE (nume director aplicaţie) ……………………………………………………  

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. Managerul propunerii de proiect 

1.1. 
 

Medic primar obstetrica ginecologie / 
neonatologie 

      

1.2. Angajat/colaborator al facultatii respective, 
cu grad didactic de predare 

      

1.3. Cercetator stiintific principal gradul I/II       

1.4.  Certificat de absolvire A.N.C. - Cod COR 
242101 " manager de proiect" 

      



1.5. Experienta clinica de minim 10 ani in 
domeniul obstetricii sau al neonatologiei 

      

1.6. Experienta in crearea unui centru de 
excelenta – finalizat sau in derulare 
(existenta adeverinta) 

      

1.7. A depus o singura aplicatie, in calitate de 
manager 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 36 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 

      

2.13. Propunerea de proiect respecta tema de 
cercetare a grantului de cercetare in 
domeniu medical, pentru care  a fost depusa 

      

3.  Echipa de cercetare 

3.1. Minim 1 cadru didactic       

3.2. Minim 1 cercetator stiintific senior 

postdoctoral 

      

3.3. Minim 1 doctoranzi ( studii doctorale 

absolvite) 

      

3.4. Minim 1 angajati ai Universitatii de Medicina 

si care sa isi desfasoare activitatea intr-o 

clinica universitara de urgenta in domeniul 

obstetricii sau al neonatologiei 

      

  Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3 

 CONCLUZIE (conform / neconform)1    

 

                                                 
1
 Se considera neeligibil daca nu indeplineste oricare dintre criteriile enumerate  


