
 
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6”Educație și competențe” 
Prioritatea de investiții: 10 (i)”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal 
la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale 
și informale pentru reintegrarea în educație și formare” 
Număr operator prelucrare date cu caracter personal 17602 – Fundația Corona 

 

GRILĂ DE EVALUARE MICROPROIECTE 

-SESIUNEA 1- 

 

Proiectul:__________________________________________________________________ 

Beneficiar, cadru didactic ____________________________________________________ 

Instituţia:__________________________________________________________________ 

Buget total:  __________________      

Perioada de desfășurare a activității principale: __________________________________ 

 

Punctaj final: _____________________________________________ 

 

Evaluator 1 (nume și semnătură): ______________________________      

Evaluator 2 (nume și semnătură): ______________________________      

Evaluator 3 (nume și semnătură): ______________________________      

 

GRILĂ DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ 

 

Nr. 

crt 

CRITERIU ADMINISTRATIV DA NU 

1.  Solicitantul este înscris în grupul țintă 

al proiectului 

  

2.  Solicitantul a urmat programul de 

formare/dezvoltare de competente 

transversal și are la dosar 

adeverința/certificate în copie 

  

3.  La dosar există declarația de respectare 

a condițiilor de acordare și menținere a 

subvenției, semnată de solicitant 

  

4.  La dosar există extrasul de cont în care 

va fi virată subvenția, cu ștampila 

băncii 

  

5.  Formularul de microproiect respectă 

formatul standard 

  

6.  Microproiectul este semnat de 

solicitant-cadrul didactic coordonator 

  

7.  Microproiectul este semnat de 

reprezentantul legal al unității de 

învățământ 

  

Proiect conform din punct de vedere 

administrativ* 

  

*Se consideră proiect conform din punct de vedere administrative daca pentru toate criteriile 

s-a bifat ”da” 
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Nr. CRITERII DE EVALUARE Punctaj  Observ 

1. Relevanţa:  max: 25 puncte   

1.1. Impactul educativ asupra grupului țintă (10 p);   

1.2. Relevanţa faţă de analiza de nevoi/ justificare, inclusiv 

din perspectiva grupului țintă căruia acesta i se adresează (8 

p); 

 

1.3.  Originalitatea proiectului (7 p)  

2. Structura şi managementul proiectului: max: 40 p   

2.1 Obiectivele sunt SMART (Specific, Măsurabil, Adecvat, 

Realizabil și încadrat în Timp) (10 p); 

  

2.2. Activitățile sunt realiste, planificate și pot fi realizate cu 

resursele umane şi materiale ale proiectului (20 p); 

 

2.3. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante în raport 

cu nevoile identificate, măsurabile cantitativ și/sau calitativ 

(5 p); 

 

2.4. Modalitățile de evaluare a rezultatelor sunt descrise 

(5p). 

 

3. Promovare și diseminare: max. 15 p   

3.1. Proiectul include activități de promovare și de 

diseminare (15p) 

  

4. Buget: max. 20 p   

4.1. Nivelul estimat al costurilor este realist (10 p)   

4.2. Cheltuielile sunt justificate si răspund nevoilor 

proiectului (10 p) 

 

 TOTAL     max. 100 puncte  

 

Atentie!  

Pentru a beneficia de subventie, microproiectul trebuie sa obtina un punctaj minim de 60 de pct. 


