
 

 

 

Evaluator ………………………………… 

Proiect ……………………………………. 

Data și locul evaluării ………………………………. 

 

GRILĂ EVALUARE PROIECT 

Nr. crt. Categoria evaluată Punctaj max/ Punctaj obținut  Observații 

1 Experiența organizației și activitatea 

sa 

 5/ ……  

 Proiecte derulate în ultimii 2 ani 2/………  

Viziunea și misiunea organizației sunt în 

legătură cu prioritățile PROEDUS 
2/.…….  

Motivația realizării proiectului 1/………  

2 Identificarea nevoii/ problemei 

proiectului  

10/……  

 Problema proiectului este reală, are un 

grup țintă exact, prezentul proiect 

contribuie la ameliorarea acestei 

probleme 

5/ ……  

Problema este justificată, aducând surse 

care relevă situația prezentată( studii, 

statistici, strategii, planuri de acțiune, 

etc) 

5/……  

3 Prezentare Scop și obiective proiect 15/…..  

 Legătura dintre scop, obiective și 

activitățile propuse 
6/ ….  

 Scopul și obiectivele proiectului sunt 

reale, concrete, de atins, formulate logic ( 

se respecta structura SMART) 

6/ …..  

Activitățile propuse vizează grupul țintă 

al programului și se derulează  urmând 

un fir logic al evenimentelor  

3/ …..  

4 Activități și metode propuse  

(evaluarea va include și  realizarea 

planului de activități și a Diagramei 

Gantt) 

25/….  

 Relevanta etapei de pregătire a 

proiectului/ activităților ( sunt descriși 

logic pașii urmați) 

4/ ….  

Activitățile propuse au legătură și sunt 

justificate pentru îndeplinirea scopului 
4/ …  

Există rezultate concrete ale proiectului 4/….  



 

Sunt utilizate metode relevante tipului de 

activitate realizat 
5/….  

Există o prezentare a promovării 

proiectului și finanțatorului 
2/…  

 Sunt prezentate concret metodele de 

diseminare a rezultatelor  
3/…  

Se prezintă metodele de evaluare ale 

proiectului 
3/…  

5 Grupul țintă implicat în proiect 15/….  

 Este descrisă tipologia persoanelor 

implicate  
5/ …  

Sunt precizate metodele de selectare a 

grupului țintă 
5/. ..  

Se asigură echilibrul de gen  și este 

precizat cum se realizează acest lucru 
2/…  

Se asigură implicarea persoanelor cu 

deficiențe de adaptare/ obstacole de 

integrare  

3/ …  

6 Impactul proiectului  15/…  

 Impactul asupra organizației ce 

implementează proiectul 
5/…  

Impactul asupra participanților din 

proiect 
5/…  

Impactul asupra comunității  2/…  

Impactul asupra partenerilor din proiect 3/…  

7 Bugetul si resursele proiectului  15  

 Bugetul solicitat este realist și se pliază 

pe activitățile proiectului 
5/…  

Resursa umană implicată în activitățile 

proiectului este în măsură să 

implementeze proiectul 

5/…  

Cofinanțarea adusă este relevantă și utilă 

derulării proiectului 
3/…  

Partenerii proiectului aduc un plus 

implementării proeictului 
2/…  

TOTAL OBȚINUT     

 

Recomandările evaluatorului: 

 Punctele tari ale proiectului  

 Punctele slabe ale proiectului 

Comentariul general asupra proiectului 

 

 

 

Numele și semnătura evaluatorului, 

…………………………………………….. 


