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Anexa 3 - Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect 

Nr. 
crt. 

Criterii/subcriterii de evaluare tehnică și financiară 
Punctaj 
minim 

Punctaj 
maxim 

1. Concordanța cu documentele strategice relevante – contribuția proiectului la 
atingerea obiectivelor specifice Strategiei de Dezvoltare Locală 
În măsura în care proiectul propus contribuie la atingerea a mai mult de un singur obiectiv 
specific din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se acordă 30 de puncte. 
Dacă proiectul propus contribuie la atingerea unui singur obiectiv specific din cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală, se acordă 15 puncte.  
Dacă proiectul propus nu contribuie la atingerea a minim unui obiectiv specific din cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală, se acordă 0 puncte.  

15 30 

2.  Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai Strategiei de 
Dezvoltare Locală 
In măsura în care proiectul contribuie la atingerea a cel puțin 75% din valoarea 
indicatorilor aferenți obiectivului/obiectivelor specifice vizate din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală, se acordă 30 de puncte. 
Dacă proiectul contribuie la atingerea a cel puțin a cel puțin 50% din valoarea 
indicatorilor aferenți obiectivului/obiectivelor specifice vizate din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală, se acordă 20 de puncte. 
Dacă proiectul contribuie la atingerea a cel puțin a cel puțin 25% din valoarea 
indicatorilor aferenți obiectivului/obiectivelor specifice vizate din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală, se acordă 15 puncte. 
Dacă proiectul nu contribuie la atingerea a cel puțin a cel puțin 25% din valoarea 
indicatorilor aferenți obiectivului/obiectivelor specifice vizate din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală, se acordă 0 puncte. 

15 30 

3. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului 10 25 

3.1 Fișa de proiect se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri, în zone de tip ghetou din 
foste colonii de muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din categoriile de zone marginalizate 
urbane, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc mare de segregare rezidențială) 
și vizează asigurarea cu utilități publice: salubrizare (gestionarea deșeurilor), apă potabilă, 
electricitate, agent termic, canalizare, iluminat; 
In măsura în care proiectul îndeplinește cerința, se acordă 5 puncte.  
În caz contrar, primește 0 puncte la acest subcriteriu. 

5 

3.2 Fișa de proiect are documentația tehnico-economică în curs de elaborare/ finalizare sau este 
finalizată; 
In măsura în care proiectul îndeplinește cerința, se acordă 5 puncte.  
În caz contrar, primește 0 puncte la acest subcriteriu.  

5 

3.3 Fișa de proiect prevede modernizarea spațiilor publice urbane si transformarea lor în terenuri de 
joacă, părculețe, zone pietonale / comerciale sau străzi etc., în vederea creării/îmbunătățirii 
legăturii dintre zona în care trăiește comunitatea marginalizată și zona funcțională; 
In măsura în care proiectul îndeplinește cerința, se acordă 5 puncte.  
În caz contrar, primește 0 puncte la acest subcriteriu.  

5 

3.4 Fișa de proiect vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială 
În măsura în care proiectul propus vizează un numar de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială de cel puțin 5% (135 persoane) din numărul total vizat în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală, se acordă 5 puncte. 
Dacă proiectul propus vizează un numar de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
de cel puțin 3% (81 persoane) din numărul total vizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se 
acordă 3 puncte. 
Dacă proiectul propus vizează un numar de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
de cel puțin 1% (27 persoane) din numărul total vizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se 
acordă 1 punct. 

5 
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Dacă proiectul propus vizează un numar de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
mai mic de 1% (<27 persoane) din numărul total vizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se 
acordă 0 puncte. 

3.5 Fișa de proiect FEDR este complementară cu o fișă de proiect FSE 
In măsura în care proiectul FEDR propus este complementar cu o fișă de proiect FSE depusă sau 
care umează a fi depusă în cadrul apelului de proiecte dedicat, se acordă 5 puncte. 
Dacă proiectul FEDR propus nu este complementar cu o fișă de proiect FSE depusă sau care 
umează a fi depusă în cadrul apelului de proiecte dedicat, se acordă 0 puncte. 

5 

4. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 10 15 

4.1 Solicitantul justifică faptul că deţine capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, 
funcţionarea şi exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
nerambursabile, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare.  
In măsura în care proiectul îndeplinește integral cerința, se acordă 5 puncte. 
Dacă proiectul îndeplinește parțial cerința, se acordă 3 puncte. 
Dacă proiectul nu îndeplinește cerința, se acordă 0 puncte. 

5 

4.2 Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru 
implementarea proiectului. Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale 
şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. In cadrul instituţiei există 
proceduri de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect.  
In măsura în care proiectul îndeplinește integral cerința, se acordă 5 puncte. 
Dacă proiectul îndeplinește parțial cerința, se acordă 3 puncte. 
Dacă proiectul nu îndeplinește cerința, se acordă 0 puncte. 

5 

4.3 Proiectul contribuie prin activitatile propuse la promovarea principiilor orizontale privind 
nediscriminarea, egalitate de gen și dezvoltarea durabilă. 
In măsura în care proiectul îndeplinește integral cerința, se acordă 5 puncte. 
Dacă proiectul îndeplinește parțial cerința, se acordă 3 puncte. 
Dacă proiectul nu îndeplinește cerința, se acordă 0 puncte. 

5 

 TOTAL 50 100 

*Fiecare proiect poate fi punctat la fiecare subcriteriu cu un punctaj cuprins între punctajul minim și punctajul 
maxim specificat în cadrul grilei de verificare. În condițiile în care un proiect nu obține punctajul minim de 50 de 
puncte, acesta va fi declarat respins pentru neîndeplinirea pragului minim de calitate. 

 

Întocmit:                                                                      
Nume, prenume expert evaluator 1: …………………………………….. 
Semnătura:  ……………………………………..  
Data: …………………………………… 
 
Nume, prenume expert evaluator 2: …………………………………….. 
Semnătura:  ……………………………………..  
Data: …………………………………… 
 
Avizat:                                                                      
Nume, prenume: …………………………………….. 
Funcție: Președinte CS GAL 
Semnătura:  ……………………………………..  
Data: …………………………………… 
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