Anexa 1, parte integrantă a Ghidului aplicantului pentru proiecte extrașcolare în cadrul
Parteneriatului Civic pentru Educație

Criterii de notare a proiectelor susținute în cadrul
Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS – 2014
Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte, iar punctajul minim necesar
pentru sustinerea proiectului este de 50 de puncte. Proiectele trebuie să acumuleze cel
putin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre criteriile 3, 4 şi 5, enumerate mai
jos.
Următorii itemi constituie criterii de notare a propunerii de proiect:
1. Numărul de unități de învățământ implicate în proiect – punctajul
minim este acordat pentru 4 unități implicate în proiect (1 aplicant + 3
parteneri), iar punctajul maxim, de 10 puncte, pentru 22 de unități
implicate în proiect (1 aplicant + 21 de parteneri) sau mai multe, notarea
realizându-se astfel:
 4 unităţi – 1 punct;
 5 unităţi – 2 puncte;
 6 unităţi – 3 puncte
 7 – 8 unităţi – 4 puncte;
 9 – 10 unităţi – 5 puncte;
 11 – 12 unităţi – 6 puncte;
 13 – 15 unităţi – 7 puncte;
 16 – 18 unităţi – 8 puncte;
 19 – 21 unităţi – 9 puncte;
 22 sau mai multe unități - 10 puncte.
2. Numărul de beneficiari/participanţi ai proiectului – punctajul minim
este acordat pentru 120 de beneficiari/participanți, iar punctajul maxim, de
10 puncte, pentru 660 de beneficiari/participanți sau mai mulți, notarea
realizându-se astfel:
 120 – 140 beneficiari/participanți – 1 punct;
 141 – 160 beneficiari/participanți – 2 puncte;
 161 – 180 beneficiari/participanți – 3 puncte;
 181 – 240 beneficiari/participanți – 4 puncte;
 241 – 300 beneficiari/participanți – 5 puncte;
 301 – 360 beneficiari/participanți – 6 puncte;
 361 – 460 beneficiari/participanți – 7 puncte;
 461 – 560 beneficiari/participanți – 8 puncte;
 561 – 659 beneficiari/participanți – 9 puncte;
 Cel puțin 660 de beneficiari/participanți – 10 puncte.
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3. Relevanţa și inovativitatea proiectului – punctajul maxim acordat
este de 30 de puncte, în funcţie de gradul de îndeplinire al următoarelor
criterii:
 Gradul de necesitate și utilitate a proiectului, în rândul celor
3 categorii vizate prin Parteneriatul Civic pentru Educație
(elevi, profesori și părinți): 1 – 10 puncte;
 Măsura în care cele 3 categorii vizate prin Parteneriatul Civic
pentru Educație (elevi, profesori și părinți) conlucrează la
realizarea proiectului: 1 – 10 puncte;
 Caracterul inovator al proiectului, concretizat prin elemente
cuprinse în implementarea acestuia: 1 – 10 puncte.
4. Calitatea elaborării și a planului de punere în aplicare a proiectului
– punctajul maxim acordat este de 20 de puncte, în funcţie de gradul de
îndeplinire al următoarelor criterii:
 Concordanța între obiectivele proiectului, activitățile
prevăzute și bugetul propus: 1 – 5 puncte;
 Obiectivele, mijloacele și metodele de lucru clar definite,
realiste și relevante pentru proiect: 1 – 5 puncte;
 Finalitățile clar definite și măsurabile: 1 – 5 puncte;
 Claritatea elaborării proiectului: 1 – 5 puncte.
5. Deschiderea către comunitate, impactul și diseminarea proiectului
– punctajul maxim acordat este de 20 de puncte, în funcţie gradul de
îndeplinire al următoarelor criterii:
 Impactul potențial al proiectului asupra beneficiarilor/
participanților și unităților de învățământ implicate, pe parcursul
și după finalizarea acestuia: 1 – 5 puncte;
 Impactul potențial al proiectului asupra comunității locale: 1 –
5 puncte;
 Capacitatea de atragere și mobilizare a unor parteneri din
comunitatea locală, externi sistemului de învățământ gimnazial
și liceal: 1 – 5 puncte;
 Calitatea planului de promovare a proiectului și de
diseminare a rezultatelor: 1 – 5 puncte.
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6. Dispunerea pe sectoare ale Municipiului București a unităților de
învățământ implicate în proiect – punctajul minim este acordat pentru
implicarea unităților de învățământ din 2 sectoare ale Capitalei, iar
punctajul maxim, de 10 puncte,
pentru implicarea unităților de
învățământ din toate cele 6 sectoare ale Capitalei, notarea realizându-se
astfel:
 2 sectoare – 2 puncte;
 3 sectoare – 4 puncte;
 4 sectoare – 6 puncte;
 5 sectoare – 8 puncte;
 6 sectoare – 10 puncte.

