
FIŞĂ DE EVALUARE A PROIECTELOR EDUCATIVE  EXTRAŞCOLARE CAEN/I 2014 
- Concursuri naŃionale -  

 
Proiectul:____________________________________________________________________________ 

 

InstituŃia:____________________________________________________________________________ 

Buget (total şi solicitat): total:__________________       solicitat MEN:____________________ 

Nr. participanŃi:__________________ 

Perioada de desfăşurare a etapei finale:_____________________________________________________ 

 
Punctaj final: 
Evaluator 1 (nume şi semnătură): ______________________________     _________________________ 

Evaluator 2 (nume şi semnătură): ______________________________     _________________________ 

Evaluator 3 (nume şi semnătură): ______________________________     _________________________ 

 
Nr. CRITERII DE EVALUARE Eval. 

1 

Eval. 

2 

Eval. 

3 
ObservaŃii 

RelevanŃa:  max: 23 puncte     

1.1. RelevanŃa proiectului în raport cu educa(ia nonformală  (8 p);    

1.2. RelevanŃa proiectului din perspectiva grupului Ńintă căruia 

acesta i se adresează (5 p); 

   

1.3. RelevanŃa faŃă de analiza de nevoi/context/justificare (5 p);    

1. 

1.4. Elemente specifice de originalitate ale proiectului (5 p).    

 

Structura şi managementul proiectului: max: 27 p     

2.1 Obiectivele proiectului sunt SMART (Specific, Măsurabil, 

Adecvat, Realizabil şi încadrat în Timp) (5 p); 

   

2.2. ConcordanŃa dintre grup Ńintă - obiective – activităŃi – 

rezultate, număr de elevi implicaŃi (5 p);  

   

2.3. Măsura în care activităŃile sunt realiste, planificate şi pot fi 

realizate cu resursele umane şi materiale ale proiectului (5 p); 

   

2.4. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante în raport cu 

nevoile identificate, măsurabile cantitativ şi/sau calitativ (7 p); 

   

2. 

2.5. Tehnicile şi procedurile de monitorizare şi de evaluare a 

rezultatelor sunt descrise şi justificate (5p). 

   

 

Implicare şi participare: max: 15 p     

3.1.Capacitatea de derulare a proiectului la nivel naŃional (5 p)    

3.2. Descrierea şi justificarea parteneriatului – roluri şi 

responsabilităŃi în proiect (5p) 

   

3. 

3.3. ExperienŃa aplicantului în desfăşurarea proiectului/ 

concursurilor/ festivalurilor  (5 p). 

   

 

Sustenabilitate şi durabilitate: max: 15 p     

4.1. Măsura în care proiectul este sustenabil (5p)    

4.2. Măsura în care rezultatele aşteptate sunt durabile (5p)    

4. 

4.3. Proiectul include activităŃi de promovare/diseminare relevante 

(5p) 

   

 

Buget: max: 20 p     

5.1. Nivelul estimat al costurilor este realist (5p)    

5. 

5.2. ContribuŃia financiară a aplicantului (15 p) 

- 30% – 40% (5p) 
- 40% - 50% (10 p) 

- peste 50% (15 p) 

   

 TOTAL     max: 100 puncte    

 

 


