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Anexa 3.1.1 – GRILA ETF POR. Categorii de beneficiari 1-3) 
 

 
 
Categorii de beneficiari 1-3): 
1. Unități Administrativ Teritoriale definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, ca membru in GAL-ul 

constituit pentru implementarea SDL;  
2. Parteneriate între UAT - membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014-2020 și lider de parteneriat - și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în 

vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);  
3. Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu 

competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport;   

mailto:galurbangiurgiu@gmail.com
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Programul Operaţional Regional 2014-
2020  

      

 

Axa prioritară 9 
 

      

 

Prioritatea de investiții 9.1  
 

      

 

  
 

      

 

Apelul de proiecte cu titlul ... 
 

      

 

Nr. înregistrare 
 

      

 

  

     

Anexa 
11.1.1 

 

Punctaj minim per Proiect (Fișă de 
finanțare): 50 puncte.  

      

  

 
Punctaj acordat  

 

Grila de evaluare tehnică şi financiară a Fisei de proiect (a 
proiectului) 

            

Nr. 
crt. 

CRITERIU/SUBCRITERIU 
Punctaj maxim: 
100 p / Punctaj  

minim: 50p 

Punctaj 
evaluator 

1 

Punctaj 
evaluator 

2 

Medie 
punctaj 

   

TOTAL PUNCTAJ 100             

1 
Contribuția proiectului la realizarea 
obiectivelor specifice priorității de 

30p 
minim 20p 
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investiție 

1.1 

1.1 Proiectul vizează un număr cât mai 
mare de persoane aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială; 
propunerea de proiect vizează o 
comunitate roma/zonă urbană 
marginalizată 

15 p              
minim 5p 

            

  

a. Proiectul cuprinde o investitie valorica 
preponderenta in  ZUM-uri, vizeaza 
inclusiv comunitatea roma, dar si aria 
functionala a SDL 

15             

b. Proiectul cuprinde o investitie valorica 
intr-o ZUM si zona functionala 

10             

c. Proiectul cuprinde o investitie in zona 
functionala si vizeaza inclusiv 
comunitatea roma 

5             

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure 
ipoteze și a punctajului aferent acesteia 

  
Observaţii evaluator 1:   

Observaţii evaluator 2:   

    

1.2 
Măsura în care proiectul contribuie la 
soluționarea nevoilor specifice ale 
grupului țintă 

15 p              
minim 5p 

            

  

a. Proiectul are componente de 
interventie sociala (asistență 
medicală/servicii medicale, asistență 
socială, învățământ/ educație/ 
penitenciare etc.) 

15             
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b. Proiectul are parțial componente 
sociale (asistență medicală/servicii 
medicale, asistență socială, învățământ/ 
educație/ penitenciare etc.) în cel puțin 
15% din suprafața utilă a clădirii  

10             

c. Proiectul are parțial componente 
sociale în spații care au suprafața utilă 
mai mică de 15% din suprafața utilă a 
clădirii sau în clădiri care nu se 
desfășoară activități sociale (ex. clădiri 
cu funcție administrativă, birouri) 

5             

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure 
ipoteze și a punctajului aferent acesteia 

  
Observaţii evaluator 1:   

Observaţii evaluator 2:   

    

2 

Contributia propunerii de proiect la 
îndeplinirea țintelor indicatorilor 
măsurii/intervenției SDL. Fisa de 
proiect vizeaza drept indicatori, pe 
langa persoanele care traiesc in zona 
urbana a UAT si investitii in: 

16 p              
minim 8p 

            

  

a. Spații deschise create sau reabilitate 
în zonele urbane (include zonele verzi, 
piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri 
de joacă pentru copii, facilități pentru 
activități sportive și recreaționale (ex. 
terenuri de sport, etc.), precum și  
străzile urbane create, modernizate, 

8             
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reabilitate prin proiect)   

b. Clădiri publice sau comerciale 
construite sau renovate în zonele urbane 
( include clădirile pentru activități 
educative, culturale și recreative, etc. 
construite/ reabilitate/modernizate prin 
proiect) 

8             

Observaţii evaluator 1:   

 
Observaţii evaluator 2:   

    

3 

Promovarea temelor orizontale: 
dezvoltarea durabilă, egalitatea de 
șanse, nediscriminare. Fisa de proiect 
prevede: 

16 p 
minim 12 p 

            

  

a. Asigurarea egalității dintre bărbați și 
femei pe toată durata pregătirii și 
implementării proiectului; 

4             

b. Prevenirea discriminării pe criterii de 
sex, origine rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală în timpul pregătirii și 
implementării proiectului; 

4             

c. Asigurarea accesibilităţii pentru 
persoanele cu handicap pe toată durata 
pregătirii și implementării proiectului; 

4             
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d. Asigurarea respectării cerințelor 
privind protecția mediului, utilizarea 
eficientă a resurselor, atenuarea și 
adaptarea la schimbările climatice, 
biodiversitatea, rezistența în fața 
dezastrelor și prevenirea și gestionarea 
riscurilor, după caz, pe toată durata 
pregătirii și implementării proiectului; 

4             

Punctajul este cumulativ 

  
Observaţii evaluator 1:   

Observaţii evaluator 2:   

    

4 
Complementaritatea investiției 
POR/POCU/Alte fonduri 

15 p 
minim 5 p 

            

  

 a. Proiectul este complementar cu 2 
interventii finantate prin POCU 2014-
2020 si asumate prin SDL 

5             

 a. Proiectul este complementar cu 3 
interventii finantate prin POCU 2014-
2020 si asumate prin SDL 

10             

 a. Proiectul este complementar cu mai 
mult de 3 interventii finantate prin 
POCU 2014-2020 si asumate prin SDL 

15             

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure 
ipoteze și a punctajului aferent acesteia 

  Observaţii evaluator 1: 

Observaţii evaluator 2: 
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5. 
Sustenabilitatea proiectului 

12 p                 
minim 4 p 

            

5.1 
Sustenabilitate operațională 3 p             

minim 1 
            

  

a.  Solicitantul dovedeşte capacitatea 
de a asigura menţinerea, întreţinerea, 
funcţionarea şi exploatarea investiţiei 
după încheierea proiectului şi încetarea 
finanţării nerambursabile, pe toată 
durata de durabilitate a contractului de 
finanţare.  

1             

  

b. Solicitantul identifică  aspectele 
aferente sustenabilităţii proiectului 
referitoare la sustenabilitatea 
instituţională (structura funcţională 
destinată managementului), operaţională 
(planul de mentenanţă cu lucrările 
specifice)  

2             

  Punctajul este cumulativ 

  
  Observaţii evaluator 1: 

  Observaţii evaluator 2: 

    

5.2 
Capacitatea operațională a 
solicitantului 

4 p            
minim 3 
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a. Resursele materiale şi umane (echipa 
de proiect) sunt clar definite şi sunt 
adecvate pentru implementarea 
proiectului.  

1             

b. Echipa de proiect propusă are 
experienţa, competenţele profesionale şi 
calificările necesare pentru domeniul în 
care se încadrează proiectul. 

1             

c. Solicitantul a mai gestionat proiecte 
finanţate din fonduri publice 

2             

Punctajul este cumulativ 

  
Observaţii evaluator 1: 

Observaţii evaluator 2: 

  

5.3 
Capacitatea financiara a solicitantului 5 p             

minim 0p 
            

  

a. Solicitantul aloca resurse financiare 
suplimentare din fonduri proprii, in afara 
ajutorului financiar nerambursabil 
solicitat si a cofinantarii obligatorii 

5             

b. Nu sunt alocate resurse financiare 
suplimentare din fonduri proprii 

0             

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure 
ipoteze și a punctajului aferent acesteia 

  
Observaţii evaluator 1: 

Observaţii evaluator 2: 
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6 
Evitarea segregării teritoriale 4 p           

minim 0p 
            

  

a. Fisa de proiect prevede masuri 
concrete de combatere a segregarii 
teritoriale la nivelul populatiei 
marginalizate / comunitatii rome de la 
nivelul ZUM 

4             

b. Nu sunt prevazute masuri de evitare a 
segrarii teritoriale din cadrul ZUM 

0             

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure 
ipoteze și a punctajului aferent acesteia 

  
Observaţii evaluator 1: 

Observaţii evaluator 2: 

  

7 

Calitatea, maturitatea și 
sustenabilitatea proiectului 7 p           

minim 1 p 
            

7.1 
Bugetul Fisei de Proiect 3p         minim 

1p 
            

  

a. Cheltuielile au fost corect încadrate în 
categoria celor eligibile sau neeligibile, 
iar pragurile pentru anumite cheltuieli au 
fost respectate conform Ghidului 
specific. 

1             

b. Bugetul este complet şi corelat cu 
activitățile prevăzute, cu resursele 
materiale implicate în realizarea 

1             
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proiectului, cu rezultatele anticipate, cu 
durata proiectului. 

c. Bugetul este detaliat prezentat si 
corelat cu devizul general şi cu devizele 
pe obiecte. Există corelare între buget şi 
sursele de finanţare.  Lista de 
echipamente și/sau lucrări și/sau servicii 
cu încadrarea acestora pe secțiunea de 
cheltuieli eligibile /ne-eligibile, este 
corelată cu costurile cuprinse în cadrul 
liniilor bugetare.  

1             

Punctajul este cumulativ 

  

Observaţii evaluator 1: 

Observaţii evaluator 2: 

  

7.2 
Gradul de pregătire/maturitate al 
proiectului 

4p             
minim 0p 

            

  

a. Solicitantul are documentaţia tehnico-
economică -faza PT elaborată și 
conformă grilei de verificare a 
conformităţii.  

2             

b.  Solicitantul are documentaţia 
tehnico-economică faza SF/DALI 
elaborată și conformă grilei de verificare 
a conformităţii. 

2             

Punctajul este cumulativ   
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Observaţii evaluator 1: 

Observaţii evaluator 2: 

  

  
 

      

 
Punctaj maxim: 100p  

      

 
Punctaj minim: 50p*   

      

 

*Exista un minim de punctaj alocat unor criterii, iar 
notarea cu 0p pentru criteriile unde este mentionata este 
acceptata. 

       

 

Nume, prenume, semnatura Evaluator 1  

 

Nume, prenume, semnatura Evaluator 1  

 


