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ANEXA 3 

Grila de evaluare tehnică și financiară 

pentru fișele de proiecte depuse la GAL Plaiuri Someșene  

și aferente apelurilor lansate pentru intervențiile de tip POR, 

aprobate în conformitate cu SDL Gherla 

 

Grila de verificare ETF POR/ POCU este realizată cu respectarea criteriilor 

minime obligatorii de prioritizare și selecție. 

Nr. 

Crt. 

Categorii/ subcategorii Punctaj 

total 

maxim 

Puctaj 

maxim 

per 

criteriu 

Punctaj 

minim 

total 

POR 

Punctaj 

minim 

per 

criteriu 

Punctaj 

minim 

total 

POCU 

Punctaj 

minim 

per 

criteriu 

1. Capacitatea solicitantului și a 
partenerilor 

20  10  14  

 Din descrierea proiectului 

rezultă experiența specifică 

relevantă pentru 

implementarea activităților din 

fișa de proiect 

 5  2,5  3,5 

 Rolurile solicitantului și al 

partenerilor sunt exprimate 

clar prin descrierea atribuțiilor 

și implicării acestora din punct 

de vederea al resurselor 

umane, materiale și financiare 

 5  2,5  3,5 

 Solicitantul / Partenerii fac 

dovada capacității financiare 

pentru susținerea proiectului 

 5  2,5  3,5 
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 Fișa de proiect are anexate 

documentele tehnice solicitate 

în apelurile POR/ POCU 

(Solicitantul poate justifica 

activitățile proiectului prin 

documente valide precum: 

studii, contracte, proiecte) 

 5  2,5  3,5 

2. Atingerea obiectivelor și 

corelarea acestora cu 

rezultatele așteptate / 

măsurile/ indicatorii 

intervenției 

24  12  18  

 Activitățile proiectului 

contribuie la atingerea 

obiectivelor generale ale SDL 

 3  2  3 

 Activitățile proiectului 

contribuie la atingerea 

indicatorilor specifici măsurilor 

și intervențiilor SDL 

 2  1  1 

 Metodologia de implementare a 

activităților este descrisă 

concret și susține atingerea 

rezultatelor 

 3  1  2 

 Rezultatele sunt corelate cu 

obiectivele, activitățile și 

indicatorii intervenției 

 3  1  2 

 Rezultatele proiectul depășesc 

atingerea indicatorilor specifici 

măsurilor și intervențiilor SDL 

 1  0  0 

 Sunt descrise concret 

modalitățile de transfer a 

rezultatelor proiectului 

 3  1  2 

 Fișa de proiect prezintă clar 
riscurile estimate și soluțiile 
identificate pentru depașirea 
acestora 

 3  1  2 
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 Fișa de proiect este corelata și 

complementară cu fișa de 

proiect/activități care vizează 

alte măsuri/intervenții din SDL 

 6  4  4 

3. Descrierea categoriilor de grup 
tintă vizate 

15  7,5  10  

 Fișa de proiect include 

categoriile de grup țintă 

specifice SDL 

 3  1,5  2 

 Sunt descrise criteriile de 

identificare și selecție a 

grupului țintă care participă la 

activitațile proiectului 

 3  1,5  2 

 Există corelare între nevoile 

grupului țintă și rezultatele 

proiectului 

 3  1,5  2 

 Fișa de proiect vizează 

depășirea indicatorului de grup 

țintă definit în apel 

 3  1  2 

 Fișa de proiect vizează 

includerea în activități a 

populației de etnie romă/ 

tinerilor din ZUM/ a femeilor 

 3  1,5  2 

4. Sustenabilitate 6  3  3  

 Fișa de proiect conține 

modalități concrete de 

valorificare a rezultatelor 

acesteia după finalizarea 

proiectului 

 3  1,5  1,5 

 Proiectul are impact la nivelul 

comunității la cel puțin 1 an 

după finalizarea proiectului 

 3  1,5  1,5 

5. Buget 24  12  18  

 Bugetul respectă formatul 

apelului și toți indicatorii 

 8  4  6 
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acestuia sunt corect calculați și 

fundamentați 

 Bugetul este corelat cu 

activitățile și rezultatele 

proiectului 

 8  4  6 

 Cheltuielile bugetare sunt 

corelate cu planul de achiziții 

 8  4  6 

6. Complementaritatea POR/ 
POCU 

5  2,5  3  

 Fișa de proiect explică 

complementaritatea FEDR / FSE 

și vice-versa 

 5  2,5  3 

7. Principii orizontale 6  3  4  

 Fișa de proiect vizează 

principiul egalității de șanse 

(egalitate de gen/ 

nediscriminare) 

 3  1,5  2 

 Fișa de proiect vizează 

principiul dezvoltării durabile 

(poluatorul platește/ 

biodiversitate / utilizare 

eficientă a resurselor / 

atenuarea și adaptarea la 

schimbările climatice / 

reziliența la dezastre) 

 3  1,5  2 

 
În procesul de evaluare, se vor înlocui subcategoriile cu criterii/ documente 

specifice fiecarui apel lansat în conformitate cu particularitațile intervențiilor. 

 
În cadrul grilei de verificare tehnico-financiară, la criteriile Atingerea 

obiectivelor (și corelarea acestora cu rezultatele așteptate/ măsurile/ indicatorii 

intervenției) și Sustenabilitate, se va ține cont de gradul minim de realizare a 

indicatorilor SDL, propus de GAL Plaiuri Someșene în funcție de specificul fiecărei 

intervenții din SDL. 
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Se pot acorda punctaje intermediare în funcție de calitatea secțiunilor. Acest 

aspect poate fi decis de către fiecare evaluator în cadrul fiecărui apel. 

Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar punctajul minim al unei fișe de 

proiect eligibile spre finanțare este de 50 de puncte pentru poriectele POR. 

 

Observații …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI  

PROIECTUL ESTE:  

 ELIGIBIL  

 NEELIGIBIL  

 

 

Observații:  

Se detaliază: 

- pentru fiecare criteriu de verificare tehnico-financiară, care nu a fost îndeplinit, dacă 

este cazul, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Aprobat: Reprezentant Legal Asociația GAL "Plaiuri Somesene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnatura _________________________  

Data ________________________  

Ștampila 

 

Verificat: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnătura ____________________________  

Data __________________________  

 

Întocmit: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnatura _________________________  

Data  

 

 

 


