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Numele beneficiarului 

                     Evaluat____________________________________ 

 

 

 

ANEXA 11 ( B1 ) 

 

GRILĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ 
POCU 

 

Nr. crt CRITERII Punctaj 

maxim/minim 

Evaluator 1 Evaluator 2 

I CRITERII OBLIGATORII DE 
PRIORITIZARE ŞI SELECŢIE A FIŞELOR 
DE PROIECTE 

 

60/50 

  

I.1 Contribuţia proiectului la atingerea 
obiectivelor specifice SDL 

 

Maxim 30 

  

I.1.1. Rezultatele directe ale activitatilor din fisa de proiect sunt 
realiste si conduc la atingerea obiectivelor  

- Există corelație între activități și realizarile 
immediate; Activitățile sunt descrise detaliat și 
contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor 
propuse prin fișa de proiect, având în vedere 
resursele financiare, umane și materiale 

10   

I.1.2 Fisa de proiect prevede masuri concrete pentru 
monitorizarea implementarii SDL  

- Există corelație între resursele prevazute 
(financiare, umane și materiale) și modalitatea 
de atingere a indicatorilor asumați la nivel SDL 

10   

I.1.3 In fisa de proiect sunt identificate supozitiile si riscurile 
care pot afecta atingerea obiectivelor si este prevazut un 
plan de gestionare a acestora  

- Sunt descrise premizele in care fisa de proiect 
poate fi implementata cu succes, precum și 
riscurile și impactul acesteia asupra atingerii 
indicatorilor propuși la nivel de SDL; Sunt 
prevăzute măsuri de prevenire a apariției 
riscurilor și de atentuare a efectelor acestora în 
cazuul apariției; Se va ține cont de realismul 
descrierii riscurilor și a eficienței măsurilor de 
prevenție si de minimizare a efectelor (nu se va 
acorda prioritate numărului de riscuri identificate) 

5   

I.1.4 Metodologia de implementare a fisei de proiect  
- Fișa de proiect prezintă clar modul de 

implementare a activitatilor propuse  

 

5   

I.2. Contribuţia proiectului la atingerea ţintelor 
indicatorilor specifici ai SDL 

 

Maxim 30 

  

I.2.1. Fisa de proiect propune o depășire a indicatorului 
4S168 cu minim 5 persoane 

25   

I.2.2. Fisa de proiect propune o depășire a indicatorului 
4S168 cu minim 10 persoane 

30   
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II. CRITERII ORIENTATIVE DE 
PRIORITIZARE ŞI SELECŢIE A FIŞELOR 
DE PROIECTE 

 

20/10 

  

II.1 Fişa de proiect vizează un număr cât mai 
mare de persoane aflate în risc de sărăcie 
sau excluziune socială 

 

Maxim 15 

  

II.1.1 Fisa de proiect vizeaza un numar de 
persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 3 peste grupul tinta 
minim mentionat in Ghidul specific 

10   

II.1.2 Fisa de proiect vizeaza un numar de 
persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 5 peste grupul tinta 
minim mentionat in Ghidul specific 

 

15 

  

II.2 Fişa de proiect FEDR/FSE este 
complementară cu o fişă de proiect 
FSE/FEDR 

Maxim 5 

puncte 

  

II.2.1 Fisa de proiect este complementara cu cel 
putin 1 fise de proiect POR 

3   

II.2.2 Fisa de proiect este complementara cu cel 
putin 2 fise de proiect POR 

5   

III CRITERII  SUPLIMENTARE  

20/10 

  

III.1 Fişa de proiect vizează ţinte mai mari 
pentru indicatorii din domeniul ocupării  

 

Maxim 10 

  

III.1.1 Fişa de proiect vizează depasirea 
indicatorului 4S165 cu 2 persoane 

5   

III.1.2 Fişa de proiect vizează depasirea 
indicatorului 4S165 cu 5 persoane 

10   

III.2 Fişa de proiect vizează o comunitate roma Maxim 10   

III.2.1 Numarul persoanelor roma din grupul tinta 
propus prin fisa de proiect este cu 1 mai 
mare decat indicatorul tinta 

5   

III.2.2. Numarul persoanelor roma din grupul tinta 
propus prin fisa de proiect este cu 2 mai 
mare decat indicatorul tinta 

10   

IV  TOTAL 100   

 

 

Evaluator 1____________________    Evaluator 2_____________________ 
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Observații: 
Punctajul aferent unui criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare subcriteriu 

aferent. Este obligatorie atingerea punctajului minim aferent fiecărui criteriu, în caz contrar fișa va fi 
respinsă. Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 3 criterii și nu poate fi mai 
mic de 70 de puncte, prag obligatoriu. 

În situația în care există fișe de proiect care au obținut punctaj egal, departajarea se va realiza 
în primul rând în funcție de indicatorii asumați, iar dacă situația de egalitate  persistă, va fi aplicat 
criteriul capacității financiare a solicitantului 
 


