
 

 
 

PROCESUL DE EVALUARE A APLICAŢIILOR DEPUSE ÎN CADRUL 
COMPETIŢIEI 2013, DE GRANTURI DE CERCETARE 

A USAMV CLUJ-NAPOCA 
Componenta: Resurse umane - ISI 

 
 
1. Evaluarea externă: 
 

- se realizează de către evaluatori din afara USAMV Cluj-Napoca şi se derulează în perioada de 
evaluare precizată în Calendarul competiţiei, anexat; 

- vizează datele înscrise în Cererea de finanţare, la Cap. III Descrierea proiectului; 

- punctajul maxim pentru Evaluarea externă este de 50 de puncte, iar punctarea se face în 
conformitate cu Grila de evaluare a aplicaţiei (I) anexată; 

- pentru fiecare aplicaţiei se calculează Punctajul la evaluarea externă, ca şi medie aritmetică a 
punctajelor acordate de fiecare evaluator; 

- aplicanţiile care obţin un Punctaj la evaluarea externă mai mare decât pragul minim (25 puncte), 
vor intra în Evaluarea de către Comisie. 

 
2. Evaluarea de către Comisie: 
 

- se realizează de către Comisia de avizare a proiectelor şi granturilor de cercetare, numită prin 
Decizia Nr. 1134/10.12.2012 şi se derulează în perioada de evaluare precizată în Calendarul 
competiţiei anexat; 

- vizează datele înscrise în Cererea de finanţare, la Cap. IV Activitatea ştiinţifică a aplicantului şi 
Cap. V Infrastructura de cercetare, precum şi prezentarea proiectului susţinută de aplicant în faţa 
Comisiei; 

- prezentarea proiectului susţinută de aplicant în faţa Comisiei va fi de maxim 10 min., în limba 
engleză şi va avea la bază o prezentare în Power Point, de maxim 10 slide-uri dintre care 2 slide-
uri se vor referi la activitatea ştiinţifică a aplicantului şi maxim 8 slide-uri se vor referi la 
conţinutul proiectului; 

- punctajul maxim pentru Evaluarea de către Comisie este de 50 de puncte, iar punctarea se face în 
conformitate cu Grila de evaluare a aplicaţiei (II) anexată; 

- pentru fiecare aplicaţiei se calculează Punctajul la evaluarea de către Comisie, ca şi medie 
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei; 

 
Punctajul final se calculează ca şi medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele 2 etape de evaluare şi 
se comunică la termenul precizat în Calendarul competiţiei anexat, în etapa: Afişarea rezultatelor 
preliminare. 

http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/granturi_usamvcj/2013/re_isi/Formular_aplicatie_grant_ru_isi_2013.doc
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/docum_inst/decizia_1134_2012_com_ev_grant.pdf
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/granturi_usamvcj/2013/re_isi/Formular_aplicatie_grant_ru_isi_2013.doc


 

Eventualele contestaţii se depun la Registratura Universităţii, în termenul precizat în Calendarul 
competiţiei anexat, în atenţia Consiliului Ştiinţific al Universităţii. 

În urma analizării contestaţiilor, în termenul precizat în Calendarul competiţiei anexat, vor fi afişate 
rezultatele finale. 

Aplicanţii declaraţi admişi pentru finanţare vor participa la procesul de Contractare, la termenul precizat 
în Calendarul competiţiei anexat. 

 

 
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, 

Prorector, Prof.dr. Carmen SOCACIU 

 



 

 
 

CALENDARUL COMPETIŢIEI 2013, DE GRANTURI DE CERCETARE 
A USAMV CLUJ-NAPOCA 

Componenta: Resurse umane - ISI 
 
 
 
Competiţia 2013, de granturi de cercetare a USAMV CLUJ-NAPOCA - Componenta: Resurse umane – ISI, se 
desfăşoară în perioada 6.12.2012 – 31.01.2013 după următorul calendar: 
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA TERMEN 

1. Lansarea competiţiei 6.12.2012 

2. Primirea cererilor de finanţare (Data limită) 15.01.2013 

3. Evaluarea aplicaţiilor 16 – 28.01.2013 

4. Prezentarea proiectului în Comisie 
(10 min., în limba engleză) 

28.01.2013 

5. Afişarea rezultatelor preliminare 28.01.2013 

6. Primire contestaţii 29.01.2013 

7. Analiză contestaţii 30.01.2013 

8. Afişare rezultate finale 30.01.2013 

9. Contractare 31.01.2013 

 

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, 

Prorector, Prof.dr. Carmen SOCACIU 

 



 
 

Pagina: 1 USAMV Cluj-Napoca  Competitia internă de granturi de cercetare 2013 
Componenta: Resurse umane - ISI 

 

Titlul aplicației:   

Evaluator:   

 

GRILA DE EVALUARE A APLICATIEI (1) 

Nrt. 
Crt. 

Capitol/Sucapitolul evaluat 
Punctajul 

Maxim 

Punctaj 
acordat de 
Evaluator 

Justificarea punctajului acordat 

III. Descrierea proiectului 50 pct.   

1.1 III.1. Stadiul actual al cunoaşterii în aria aferentă temei 
propuse. 

5 pct.   

1.2 III.2. Contribuţiile anterioare ale Aplicantului în arii 
convergente temei propuse. 

5 pct.   

1.3 III.3. Contribuţia proiectului propus la tematica ştiinţifică 
vizată. 

10 pct.   

1.4 III.4. Fezabilitatea contribuţiei propuse. 10 pct.   

1.5 III.5. Organizarea proiectului: descriere obiective, activităţi, 
metodologie. 

15pct.   

1.6 III.6. Modul de valorificare a rezultatelor proiectului. 5 pct.   

 TOTAL PUNCTAJ 50 pct.   

 
Data:  ………………………….                 

SEMNATURA EVALUATORULUI, 



 
 

Pagina: 1 USAMV Cluj-Napoca  Competitia internă de granturi de cercetare 2013 
Componenta: Resurse umane - ISI 

 

Titlul aplicației:   

COMISIA DE EVALUARE   

 

GRILA DE EVALUARE A APLICATIEI (2) 

Nrt. 
Crt. 

Capitol/Sucapitolul evaluat 
Punctajul 

Maxim 

Punctaj 
acordat de 
Evaluator 

Justificarea punctajului acordat 

IV. Activitatea ştiințifică a aplicantului (din ultimii 5 ani) 30 pct.   

2.1 IV.1. Domenii de competenţă şi rezultate semnificative. 10 pct.   

2.2 IV.2. Lucrări semnificative publicate (max. 10 lucrări). 10 pct.   

2.3 IV.3. Valorificarea/diseminarea rezultatelor anterioare. 5 pct.   

2.4 IV.4. Granturi/Proiecte derulate anterior. 5 pct.   

V. Infrastructura de cercetare disponibilă pentru proiect (descriere) 10 pct.   

Prezentarea proiectului în Comisie 10 pct.   

 TOTAL PUNCTAJ 50 pct.   

Data:  ………………………….                 

COMISIA DE EVALUARE, 


