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Grila de evaluare 

 

Nume evaluator  

Data completării grilei de evaluare  

Nume solicitant  

Titlul proiectului  

Numărul de înregistrare a propunerii de proiect   

 

Condiţii de eligibilitate Da Nu 

1. Studentul a finalizat stagiul de practică prin proiectul START, conform 

Convenției de practică semnate și a finalizat activitatea de consiliere   

2. Tema proiectului se integrează tematicii lansate   

3. Aplicația a fost transmisă prin email, conform Regulamentului 

Competiției   

Criterii de evaluare   

Secţiunea 
Punctaj 

Maxim 

Punctaj 

acordat 

1. Relevanţă 10  

1.1. Proiectul identifică o problemă reală 3  

1.2. Proiectul abordează o problemă complexă și importantă 3  

1.3. Este identificată cauza problemei, sunt menționați factorii declanșatori, 

organizați logic și bine identificată nevoia 
4  
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2. Fezabilitate 20  

2.1. Procedura de implementare este prezentată astfel încât planul să fie 

replicabil   
5  

2.2. Sunt analizate avantajele și dezavantajele implementării ei 5  

2.3. Sunt identificați factorii interni și externi (favorabili și nefavorabili) 5  

2.4. Sunt considerate resursele de timp, umane și costurile necesare 5  

3. Impactul  20  

3.1.  Este detaliat impactul soluției de îmbunătățire pe termen scurt  
5  

3.2. Este prezentat impactul soluției propuse pe termen mediu și lung 
5  

3.3. Proiectul produce impact asupra departamentului în care se 

implementează 
5  

3.4. Proiectul produce impact asupra mai multor departamente/ a companiei 
5  

4. Sustenabilitate 20  

Este identificată o strategie de monitorizare a progresului 10  

Proiectul este sustenabil și ușor replicabil 10  

5. Originalitatea soluției și coerența expunerii 30  

5.1. Proiectul propune o soluție originală 10  

5.2. Proiectul expune logic și clar soluția de îmbunătățire  10  

5.3. Soluția de îmbunătățire propusă reprezintă o aplicarea creativă a 

cunoștințelor teoretice și a experienței de practică 
10  

TOTAL 100  

 


