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EDUCATION, SCHOLARSHIPS, APPRENTICESHIPS AND YOUTH
ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME IN ROMANIA
FINANCED THROUGH THE EEA GRANTS 2014-2021
Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală - 2020
Fișa de evaluare
Instituția candidată:
Numărul candidaturii:
Titlul proiectului:
Numele evaluatorului extern:
Notă:
Evaluarea se efectuează pe criterii și elemente de analiză,
Comentariile pentru fiecare criteriu se fac în limba română în raport cu elementele de analiză.
Comentariul general se efectuează în limba română evidențiind punctele tari, punctele slabe și ariile
de îmbunătățire ale candidaturii.
În cazul consolidării, comentariile generale vor fi făcute atât în limba română cât și în
limba engleză.

I.

Evaluare calitativă

1) Relevanţă (maximum 20 puncte)

Scor acordat

Obiectivele şi rezultatele aşteptate ale proiectului sunt relevante pentru Rezultatele
specifice domeniul Incluziunea copiilor romi în şcoală (RCIS)
Obiectivele sunt SMART şi se referă la tematicile şi grupurile țintă adecvate

Scorul total pentru criteriul 1

/20 puncte

Comentarii pentru criteriul 1:

2) Caracter inovator (maximum 10 puncte)

Scor acordat

Proiectul oferă soluţii inovatoare şi/sau complementare altor iniţiative sau proiecte
deja implementate de membrii consorţiului, soluţii care conduc la o formare, predare,
învăţare li dezvoltare instituţională de înaltă calitate în şcolile partenere, în domeniul
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RCIS

Scorul total pentru criteriul 2
/10 puncte
Comentarii pentru criteriul 2:

3) Calitatea activităţilor (maximum 10 puncte)

Scor acordat

Organizarea activităţilor este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor
Responsabilităţile/activităţile distribuite partenerilor garantează obţinerea
rezultatelor la timp şi în limitele bugetului solicitat
Calendarul de implementare este realist şi adecvat

Scorul total pentru criteriul 3
/10 puncte
Comentarii pentru criteriul 3:

4) Eficienţa costurilor (maximum 10 puncte)

Scor acordat

Proiectul propus este eficient, respectiv bugetul solicitat este adecvat pentru
activităţile planificare şi pentru obţinerea rezultatelor aşteptate

Scorul total pentru criteriul 4
/10 puncte
Comentarii pentru criteriul 4:

5) Calitatea parteneriatului (consortiului) (maximum 20 puncte)

Scor acordat

Parteneriatul asigură competenţele profesionale şi experienţa necesare derulării
activităţilor, obţinerii rezultatelor şi realizării obiectivelor proiectului
Sarcinile sunt distribuite adecvat între parteneri

Scorul total pentru criteriul 5

/20 puncte

Comentarii pentru criteriul 5:

6) Impact (maximum 20 puncte)

Scor acordat

Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă, instituţiilor este clar definit
Sunt prezentate în mod clar activități, măsuri cu impact pe termen lung în școlile
partenere

Scorul total pentru criteriul 6

/20 puncte

Comentarii pentru criteriul 6:
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7) Diseminare (maximum 10 puncte)

Scor acordat

Diseminarea şi transferul rezultatelor activităţilor va permite utilizarea optimă a
rezultatelor în interiorul şi în afata consorţiului, în timpul şi după încheierea
perioadei contractuale

Scorul total pentru criteriul 7

/10 puncte

Comentarii pentru criteriul 7:

II. Concluziile evaluării
Scor final (suma scorurilor acordate pentru cele 7 criteriimaximum 100 puncte)

………….

III.
COMENTARII GENERALE
III. OVERALL COMMENTS
Comentariile trebuie să se refere la punctele tari, punctele slabe și posibile arii de îmbunătățire,
corelat cu criteriile de evaluare. Comentariile trebuie justifice concluziile de evaluare și scorul final
total acordat.
The comments should relate to your assessment of the strengths, weaknesses and potential areas
of improvement of the application, relative to the award criteria. The comments should justify the
assessment conclusion.
Comentarii referitoare la candidatură
Comments on the proposal:

IV. SEMNĂTURA EXPERTULUI
Declar în cunoștință de cauză că nu mă aflu în situație de conflict de interese cu
organizația(organizațiile) sau orice persoană care a depus această candidatură.
În plus, confirm faptul că nu voi comunica niciunei terțe părți nicio informație care mi-ar putea
fi dezvăluită în contextul activității de evaluator.
I hereby declare to the best of my knowledge that I have no conflict of interest (including family,
emotional life, political affinity, economic interest or any other shared interest) with the
organisation(s) or any of the persons having submitted this grant application.
Furthermore, I confirm that I will not communicate to any third party any information that may
be disclosed to me in the context of my work as an evaluator.
Semnătura expertului independent:
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Signature of the independent expert:
_________________________________________
Nume (Name):
Data (Date)

/

/

(dd/mm/yyyy)
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