
Anexa nr. 11 

Grila de verificare tehnică şi financiară a cererilor de finanțare aferente fişelor de proiect selectate GAL
„Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din oraşe/municipii cu o populație de peste

20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Nr.c
rt

Criterii de verificare Explicații Da Nu Justificare/Clarificari Punctaj 
minim

Punctaj 
maxim

1. RELEVANŢĂ  – măsura în care proiectul contribuie  la  realizarea  
obiectivelor  specifice  SDL, a  celor  din documentele strategice relevante şi 
la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă.

21 30

1.1 Fișa de proiect 
contribuie  la 
îndeplinirea obiectivelor
specifice din Strategia 
de Dezvoltare Locală

Este  descrisă  încadrarea  proiectului  în
Strategia  de  Dezvoltare  Locală
aprobată, prin obiectivele, activităţile și
rezultatele propuse.

5

1.2 Grupul ţintă este definit 
clar și cuantificat, în 
relaţie cu analiza de 
nevoi și resursele din 
cadrul proiectului

Natura  și  dimensiunea  grupului  ţintă,
compus  doar  din  persoanele  care
beneficiază în mod direct de activităţile
proiectului, sunt luate în considerare în
funcţie  de  natura  și  complexitatea
activităţilor  implementate  și  de
resursele puse la dispoziţie prin proiect.

3

Categoriile  de  grup  ţintă  sunt  clar
delimitate  și  identificate  inclusiv  din
perspectiva geografică și a nevoilor.

2

1



1.3 Fișa de proiect contribuie
prin activităţile propuse 
la promovarea a cel puţin
uneia dintre temele 
orizontale din Orientările 
privind accesarea 
finanţărilor în cadrul 
POCU 2014-2020 și în 
conformitate cu 
specificaţiile Ghidului  
Solicitantului - Condiţii 
Specifice: dezvoltare 
durabilă, egalitate de 
șanse și tratament 
(egalitate de gen, 
nediscriminare, 
accesibilitatea 
persoanelor cu 
dizabilităţi), schimbări 
demografice – dacă este 
cazul

Este  descrisă  în  fișa  de  proiect
modalitatea în care este respectată cel
puţin  una dintre  temele  orizontale  ale
UE, specificate în Ghidul Solicitantului -
Condiţii Specifice.

6

1.4 Fișa de proiect contribuie
prin activităţile propuse 
la promovarea a cel puţin
uneia dintre temele 
secundare din Orientările
privind accesarea 
finanţărilor în cadrul 
POCU 2014-2020 și în 
conformitate cu 
specificaţiile Ghidului 
Solicitantului – Condiţii 

Este prezentată în proiect modalitatea
în  care  este  respectată  cel  puţin  una
dintre  temele  secundare  ale  UE,
specificate  în  Ghidul  Solicitantului  -
Condiţii Specifice.

6

2



Specifice: sprijinirea 
tranziţiei către o 
economie cu emisii 
scăzute de dioxid de 
carbon și eficienţă din 
punctul de vedere al 
utilizării resurselor, 
utilizare TIC, inovare 
socială

1.5 Fișa de proiect include 
descrierea clară a 
Solicitantului și, după 
caz, a partenerilor, a 
rolului acestora, a 
utilităţii și relevanţei 
experienţei fiecărui 
membru al 
parteneriatului în raport
cu nevoile identificate 
ale grupului ţintă și cu 
obiectivele proiectului

Este descrisă experienţa solicitantului și
a partenerilor, rolul acestora în proiect
și sunt prezentate resursele materiale și
umane  pe  care  le  are  fiecare  la
dispoziţie  pentru  implementarea
proiectului.

5

Activităţile  curente ale solicitantului  și,
dacă  e  cazul,  ale  fiecăruia  dintre
parteneri  au  legătură  directă  cu
activităţile  pe  care  urmează  să  le
implementeze  aceștia  în  cadrul
proiectului.

3

2. EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea 
obiectivelor propuse

21 30

2.1 Indicatorii de realizare 
sunt rezultatul direct al 
activităţilor proiectului, 
ţintele sunt realiste 

Există  corelaţie  între  indicatorii  de
realizare  (natură  și  ţinte),  activităţi,
grupul  ţintă  (natură  și  dimensiune)  și
obiectivele proiectului.

3

3



(cuantificate corect) și 
conduc la îndeplinirea 
obiectivelor proiectului

Activităţile desfășurate, având în vedere
resursele utilizate (financiare, umane și
materiale),  contribuie  în  mod direct  la
atingerea  indicatorilor  de  realizare
propuși prin proiect.

2

Indicatorii de realizare și ţintele acestora
sunt  corelaţi  cu  tipul  activităţilor,
graficul  de  planificare  a  activităţilor,
resursele prevăzute.

3

2.2 Indicatorii de rezultat  
imediat sunt corelaţi cu 
obiectivele proiectului și
conduc la îndeplinirea 
obiectivelor de program

Există  corelaţie  între  indicatorii  de
realizare, indicatorii de rezultat imediat
și obiectivele POCU 2014 – 2020.

5

2.3 Este identificată 
modalitatea de recrutare 
a grupului ţintă

Se oferă detalii privind modalitatea de 
identificare și recrutare a grupului ţintă.

3

2.4 Fișa de proiect prezintă 
valoare adăugată

Sunt  descrise  beneficiile  suplimentare
pe  care  membrii  grupului  ţintă  le
primesc  exclusiv  ca  urmare  a
implementării proiectului.

2

Impactul estimat asupra grupului ţintă 
și asupra domeniului este realist.

2

4



2.5 Fișa de proiect prevede 
măsuri de monitorizare 
adecvate în raport cu 
complexitatea 
proiectului, pentru a 
asigura atingerea 
rezultatelor vizate

Modalitatea  în  care  proiectul  propune
realizarea  monitorizării  interne  a
activităţilor  proiectului  se  poate
constitui  într-o  garanţie  a  atingerii
rezultatelor propuse.

3

2.6 În proiect sunt 
identificate supoziţiile și
riscurile care pot afecta 
atingerea obiectivelor 
proiectului și este 
prevăzut un plan de 
gestionare a acestora

Sunt descrise premisele pe baza cărora
proiectul  poate  fi  implementat  cu
succes,  precum  și  riscurile  și  impactul
acestora asupra desfășurării proiectului
și a atingerii indicatorilor propuși.

2

Sunt prezentate măsurile de prevenire a
apariţiei  riscurilor  și  de  atenuare  a
efectelor acestora în cazul apariţiei lor.

3

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

2

3. EFICIENŢĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a
resurselor  financiare  in  termeni   de  rezonabilitate  a  costurilor,
fundamentarea  bugetului,  respectarea  plafoanelor  prevăzute  în
Orientările  Generale  în  vederea  atingerii  rezultatelor  propuse
precum  si  asigurarea  capacitații  operaționale  a  solicitantului  şi
partenerilor (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat).

21 30

5



3.1 Costurile incluse în 
buget sunt realiste în 
raport cu nivelul pieţei, 
fiind fundamentate 
printr-o analiză realizată
de solicitant.

Este prezentată o analiză a costurilor de
pe piaţă pentru servicii/bunuri similare.
Verificarea  costurilor  nu  se  aplică
cheltuielilor  indirecte  din  bugetul
proiectului,  care  sunt  stabilite  ca  rată
forfetară  de  maxim  15%  din  costurile
directe  cu  personalul,  prin  aplicarea
articolului 68 alineatul (1) litera (b) din
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013
și  cheltuielilor  plafonate  valoric  prin
documentul Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul POCU 2014-2020.

4

3.2 Costurile incluse în 
buget respectă valorile 
maxime și plafoanele 
prevăzute de Orientările
privind accesarea 
finanţărilor în cadrul 
POCU 2014 – 2020, cu 
modificările și 
completările ulterioare.

3

3.3 Costurile incluse în 
buget sunt oportune în 
raport cu Activităţile 

Există  un  raport  rezonabil  între
rezultatele  urmărite  și  costul  alocat
acestora.

2

6



propuse și rezultatele 
așteptate.

Nivelurile  costurilor  estimate  sunt
adecvate  opţiunilor  tehnice  propuse și
specificului  activităţilor,  rezultatelor  și
resurselor  existente  Nu  se  vor  analiza
cheltuielile  efectuate  exclusive  in
beneficiul  managementului/
administrării proiectului.

3

3.4 Resursele umane 
(număr persoane, 
experienţa profesională 
a acestora, implicarea 
acestora în proiect) sunt
adecvate în raport cu 
activităţile propuse și 
rezultatele așteptate.

Poziţiile  membrilor  echipei  de
management  a  proiectului  sunt
justificate.

3

Echipa  de  implementare  a  proiectului
este  adecvată  în  raport  cu  planul  de
implementare  a  proiectului  și  cu
rezultatele estimate.

3

3.5 Resursele materiale 
sunt adecvate ca 
natură, structură și 
dimensiune în raport cu 
activităţile propuse și 
rezultatele așteptate.

Resursele  materiale  puse  la  dispoziţie
de  Solicitant  și  parteneri  (dacă  este
cazul)  sunt  utile  pentru  buna
implementare  a  proiectului   (sedii,
echipamente  IT,  mijloace  de  transport
etc.)

3

Necesitatea  resurselor  materiale  ce
urmează  a  fi  achiziţionate  din  bugetul
proiectului este justificată și  contribuie
la buna implementare a acestuia (sedii,
echipamente  IT,  mijloace  de  transport
etc.).

3

7



3.6 Planificarea activităţilor 
proiectului este raţională 
în raport cu natura 
acestora și cu rezultatele 
așteptate

Planificarea  activităţilor se face în 
Funcţie de natura acestora, succesiunea 
lor este logică.

3

3.7 Resursele  care  vor  fi
achiziţionate  sunt
justificate  în  raport  cu
activităţile  și  cu
rezultatele proiectului.

Este  justificată  achiziţia,  în  raport  cu
activităţile  proiectului  și  cu  resursele
existente  la  solicitant  și  la  partener,
dacă este cazul.

3

4. SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor 
sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare 7 10

4.1 Fișa de proiect include, 
în timpul implementării,
activităţi care conduc la 
valorificarea 
rezultatelor proiectului 
după finalizarea 
acestuia.

Proiectul  are  prevăzute,  din  timpul
implementării,  acţiuni/activităţi  care
conduc  la  sustenabilitatea  proiectului
(de  exemplu,  crearea  de  parteneriate,
implicare  în  proiect  a  altor  factori
interesaţi,  alocarea  în  bugetul  viitor  a
unei  sume  pentru  continuarea
activităţii,  valorificarea  rezultatelor
printr-un  alt  proiect/alte  activităţi,
demararea  unor  activităţi  care  să
continue proiectul prezent etc.).

4

4.2 Fișa  de  proiect  include
activităţi  în  timpul
implementării  care  duc
la  transferabilitatea
rezultatelor  proiectului

Diseminarea  rezultatelor  către  alte
entităţi  (de  exemplu  metodologii,
materiale de instruire, curricula etc.)

1

Utilizarea rezultatelor proiectului în 
activităţi/proiecte ulterioare

3

8



către alt  grup ţintă/ alt
sector etc.

Proiectul  și/sau rezultatele  obţinute  în
urma  implementării  acestuia  sunt
multiplicate  la  diferite  niveluri  (local,
regional, sectorial, naţional).

2

ATENŢIE! Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea fişei de proiect, procesul de evaluare și selecţie continuându-se în funcţie de punctajul final
obţinut. Punctajul final reprezintă suma punctajelor obţinute la toate cele 4 criterii. 

Fișa de proiect va fi selectată pentru finanţare numai dacă în urma evaluării va avea un punctaj minim de 70 puncte și va respecta punctajul minim pe fiecare
dintre cele 4 criterii.

Observații:

Punctaj total:

În urma verificării evaluării și selecţiei tehnice și financiare, fișa de proiect este: □ Aprobată

□ Respinsă

Nume și prenume Evaluator GAL Câmpulung Muscel:
Semnătura: 
Data:

9


