
ANEXA 6
la GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru apeluri de proiecte din cadrul Programului Operativ Regional - Axa prioritară 9, aferente

implementării SDL Sfântu Gheorghe
 la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi

Grila de evaluare tehnică și financiară pentru fișe de proiect POR
 la nivelul GAL Sepsi

Nr. apel: POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1

Titlu apel: Apeluri de proiecte din cadrul Programului Operativ Regional - Axa prioritară 9, aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la 
nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi

Data apel: _________________

Titlu proiect: _____________________________________________________________________________________________________

Denumire solicitant:__________________________________________________________

Amplasare proiect: __________________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: __________________ Prenume: ______________________ Număr de telefon: _____________________________



Criteriu / Subcriteriu Punctaj
maxim

Punctaj
acordat

Observații/Justificare Criteriul 
necesită
observaț
ii
(DA/NU)



1. Contribuția proiectului la implementarea planurilor 
de acțiune aferente documentelor strategice 
relevante (maxim 10 puncte, punctaj cumulativ)

max. 10

1.1
.

Prin proiect se asigură implementarea măsurilor 
incluse în Strategia națională privind incluziunea 
socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-
2020, adoptată prin HG 383/2015

5

1.2
.

Prin proiect se asigură implementarea măsurilor 
incluse în Strategia guvernului României de 
incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității romilor 2014-2020

5

2. Contribuția fișei de proiect la atingerea obiectivelor 
specifice SDL (maxim 10 puncte)

max. 10

2.1
.

Legătura dintre fișa de proiect și obiectivul specific
SDL este prezentată într-un mod clar, coerent.

5

2.2
.

Activitățile proiectului contribuie la obiective SDL 5

3. Contribuția fișei de proiect la atingerea țintelor 
indicatorilor specifici ai SDL (maxim 10 puncte)

max. 10

3.1
.

Fișa de proiect vizează ținte1 între 90-100% din 
indicatorii minim obligatorii/intervenție (CO39) SAU

3

Fișa de proiect vizează ținte între 101-120% din 
indicatorii minim obligatorii/intervenție (CO39) 
SAU

4

Fișa de proiect vizează ținte mai mari decât 121% 
din indicatorii minim obligatorii/intervenție (CO39)

5

1 În cazul în care o fișă de proiect conține mai multe intervenții, se va calcula media artimetică a procentajului obținut la fiecare intervenție.



3.2
.

Fișa de proiecte contribuie la atingerea unui 
indicator specific SDL SAU 

2

Fișa de proiecte contribuie la atingerea a doi 
indicatori specifici SDL SAU

4

Fișa de proiecte contribuie la atingerea a mai mult 
de doi indicatori specifici SDL 

6

4. Contribuția proiectului la soluționarea nevoilor 
specifice ale grupului țintă:  persoane aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială (maxim 20 
puncte)

max. 20

4.1
.

Grupul țintă al proiectului este definit clar și 
cuantificat, în relație cu analiza de nevoi și 
resursele din cadrul proiectului

5

4.2
.

Categoriile de grup țintă sunt clar delimitate și 
identificate inclusiv din perspectiva apartenenței la 
ZUM 1, 2, 3 

5

4.3
.

Proiectul vizează o comunitate roma 5

4.4
.

Numărul beneficiarilor vizați de proiect este egal 
cu cele indicate la grup țintă SAU

3

Numărul beneficiarilor vizați de proiect este mai 
mare decât cele indicate la grup țintă

5

5. Fișa de proiect FEDR este complementar cu un 
proiect FSE;  (maxim 10 puncte)

max. 10

5.1 Sunt prezentate în detaliu în fișa de proiect 10



. modalitățile prin care se asigură caracterul 
complementar al proiectului.

6. Relevanța, eficacitatea, eficiența și sustenabilitatea 
proiectului. (maxim 30 puncte)

max. 30

6.1
.

Relevanța proiectului - Proiectul include 
descrierea clară a solicitantului și, după caz, a 
partenerilor, a rolului acestora, a utilității și 
relevanței experienței fiecărui membru al 
parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale
grupului țintă și cu obiectivele proiectului

5

Proiectul contribuie prin activitățile propuse la 
respectarea principiilor orizontale, conform 
specificațiilor din Ghid (nediscriminare, egalitatea 
de gen, dezvoltare durabilă)

3

6.2
.

Eficacitatea proiectului – măsura în care 
rezultatele proiectului contribuie la atingerea 
obiectivelor propuse

4

Planificarea activităților se face în funcție de 
natura acestora, iar succesiunea lor este logică

4

6.3
.

Eficiența proiectului - Obiectivele fișei de proiect 
sunt clare si pot fi atinse în perspectiva realizării 
proiectului SAU

6

Obiectivele fișei de proiect pot fi partial atinse în 3



perspectiva realizarii proiectului

6.4
.

Sustenabilitatea proiectului – măsura în care 
proiectul asigură continuarea efectelor sale și 
valorificarea rezultatelor obținute după
încetarea sursei de finanțare

5

Descrierea riscurilor și a eficienței măsurilor de 
prevenție și de minimizare a efectelor este realistă
(nu se va acorda prioritate numărului riscurilor 
identificate)

3

7. Gradul de pregătire / maturitate a proiectului (a 
diferitelor faze ale proiectului)  (maxim 10 puncte)

max. 10

Studiu Fezabilitate / Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție realizat SAU

6

Proiectul Tehnic este întocmit SAU 7

Autorizația de Construire este emisă SAU 9

Contractul de lucrări este semnat 10

Observații
Fiecare proiect poate fi punctat la fiecare subcriteriu cu un punctaj cuprins între punctajul minim și punctajul maxim specificat în cadrul grilei de verificare. Notarea cu  0 a unui 
subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare și selecție continuându-se, în funcție de punctajul final obținut de proiect.
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 6 criterii.
O propunere de proiect va fi selectată în procesul de evaluare și selecție doar în cazul în care va cumula un punctaj minim de 50 puncte, precum și punctajul minim la fiecare 
categorie, respectiv 50% din punctajul maxim pe categorie.În caz contrar acesta va fi declarat respins pentru neîndeplinirea pragului minim de calitate.

SEMNĂTURI
Nume prenume, funcția, data
Expert 1/2 


