
a) Seniori 

Categorii evaluare Punctaj 

maxim 

1. Nevoia și relevanța proiectului 25 

1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare 15 

1.2. Măsura în care proiectul identifică o nevoie/oportunitate clară, importantă, urgentă/actuală. 10 

2. Capacitatea organizațională 15 

2.1. Experiența solicitantului în managementul proiectelor și capacitatea administrativă și 

financiară 

5 

2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului 5 

2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect 5 

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului 45 

3.1. Coerența concepției generale a proiectului (coerență=problemă/nevoi-scop-obiective-

rezultate-impact) 

5 

3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor 5 

3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare 

al beneficiarilor 

5 

3.4. Claritatea și pragmatismul planului de acțiune. Relevanța activitățilorla realizarea 

obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută 

5 

3.5. Rezultate și impact 5 

3.6. Metode de evaluare și monitorizare 5 

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare 5 

3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu 5 

3.9. Sustenibilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri 

de gestionare a riscurilor interne/externe 

5 

4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor 15 

4.1. Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod cost-eficient 

necesitățile proiectului 

5 

4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse 5 

4.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului 5 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 

 



b) Juniori 

Categorii evaluare Punctaj 

maxim 

1. Nevoia și relevanța proiectului 12,5 

1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare 7,5 

1.2. Măsura în care proiectul identifică o nevoie/oportunitate clară, importantă, urgentă/actuală. 5 

2. Capacitatea organizațională 7,5 

2.1. Experiența solicitantului în managementul proiectelor și capacitatea administrativă și 

financiară 

2,5 

2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului 2,5 

2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect 2,5 

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului 22,5 

3.1. Coerența concepției generale a proiectului (coerență=problemă/nevoi-scop-obiective-

rezultate-impact) 

2,5 

3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor 2,5 

3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare 

al beneficiarilor 

2,5 

3.4. Claritatea și pragmatismul planului de acțiune. Relevanța activitățilorla realizarea 

obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută 

2,5 

3.5. Rezultate și impact 2,5 

3.6. Metode de evaluare și monitorizare 2,5 

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare 2,5 

3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu 2,5 

3.9. Sustenibilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri 

de gestionare a riscurilor interne/externe 

2,5 

4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor 7,5 

4.1. Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod cost-eficient 

necesitățile proiectului 

2,5 

4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse 2,5 

4.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului 2,5 

TOTAL 50 

* Pentru a putea primi finanțare, solicitantul trebuie să întrunească minim 50 de puncte la seniori 

și minim 25 de puncte la juniori. 

 

 

 


