
 
 
 
 
Justificarea 

necesității proiectului 

în mediul educațional. 

20 puncte 

 

 
 

Corelarea 

dintre nevoia 

identificată și 

obiectivele 

proiectului. 15 

puncte 

 

Gradul de 

corespondență 

dintre obiective și 

activități  (se 

reușește atingerea 

obiectivelor prin 

activitățile 

propuse?) 20 

puncte 

 
Numărul de 

beneficiari 

(punctaj maxim pt. 

proiecte care 

implica mai mulți 

/diversi beneficiari 

> 60, din mai multe 

școli). 20 puncte 

 

 
 
 
 

Originalitatea 

proiectului. 10 

puncte 

 
 

 
Justificarea 

financiară 

(corelare buget- 

activități). 15 

puncte 

 

După un proces de evaluare foarte riguros, suntem în prezent fericiți că am reușit să alegem dintre cele 8 
proiecte depuse pe cele trei pe care în anul 2018 le putem sprijini financiar. Trebuie să subliniem faptul că la evaluare 
am avut în vedere acele criterii pe cale le puteți vedea în documentul atașat. Sperăm ca la anul să fim mai puternici, să 
putem sprijini mai multe proiecte și poate cu sume și mai mari. Felicitări tuturor celor care au depus proiectul dar în 
special celor care au reușit să obțină anul acesta sprijinul Asociației Psy Serenitas, iar celor care nu au reușit, le dorim 
succes la următoarele ediții și până atunci să nu uitați că sunt multe alte surse de finanțare pe care trebuie în primul 
rând să le descoperiți iar pe urmă să aplicați și să reușiți să obțineți sprijin pentru proiectele pe care le aveți. 

Așteptăm reprezentații celor trei grupe selectate să ne contacteze pentru a semna contractele. 
Succes în continuare,  
Bocskay László, președintele Asociației Psy Serenitas. 
 
 
 

 
 

 
Screeningul 

psihocomportamental 

Viitorul prin 

prisma 

prezentului. 

Competiția 

Delfi, ediția X. 

 
 
 

Play ground 4 grow 

 
 
 

Carnavalul toamnei 

 
 
 

“Eu şi calul” 

 
 
 

Sunt valoaros! 

 

 
Creativi 

inaripati 

 

Dezvoltare 

emoțională 

prin artă 

pentru copii 

 

 

Drogurile 

secolului 

XXI 

 

 

Szelcuzan K, Székely 

Király E.K 

 

László E, 

Kovács E, Kiss 

I 

 

 

Iosif L, Nichiforiuc 

C, Tăban C 

 

 
Győri C, Naste C 

 

Kovács R, Antal 

A, Bontea A, 

Kocsis Cs 

 

 

Ștef I, Filip L, 

Bálint É 

 

Andrecuț C, 

Tătar A, 

Ilioasa D 

 

Magos I, 

Forrai R, 

Molnár A 

 

Fagarasi 

Gy, Kacsó 

Cs 

92.67 98.34 86.67 76 75 71.67 70.67 67.34 60.67 
 

 
 

Criterii de evaluare: 


