
Anexa 13

Grilă de verificare a criteriilor de evaluare şi selecţie tehnică şi financiară a fişelor de proiect POR 

Identificare fișa proiect

Cod și denumire apel

Nr. înregistrare

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 
Prioritatea de investiţii 
Obiectiv specific 
Solicitantul
Legislaţie aplicabilă:
HG nr. 907/2016

Nr.
crt.

Criterii de verificare Da Nu Justificare/Clarificări Punctaj 
Minim

Punctaj 
Maxim

1. RELEVANŢĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele 
strategice relevante şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului ţintă. 

25 puncte 35 puncte

1.1 Contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL GAL Câmpulung
Muscel; 

15 puncte

1.2 Contribuţia proiectului la atingerea ţintelor indicatorilor specifici ai SDL GAL
Câmpulung Muscel. 

10 puncte

1.3 Va fi vizată cel puţin o temă secundară: 10 puncte
1.3.1 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
4 puncte



- Fișa de proiect prevede utilizarea energiei verde (panouri solare și voltaice) 
sau emisii joase de CO2;

2 puncte

-Fișa de proiect prevede proceduri de utilizare eficientă a energiei (termoizolaţie,
utilizarea de becuri cu led, utilizarea de echipamente A++ și A+++).

2 puncte

1.3.2 Inovare socială; 3 puncte
1.3.3 Nediscriminare 3 puncte

2.EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse. 15 puncte 45 puncte
2.1 Proiectul vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie

sau excluziune socială.
15 puncte

2.2 Fişa  de  proiect  respectă  principiul  dezvoltării  locale  sub  responsabilitatea
comunităţii.

10 puncte

2.3 Fişa de proiect FSE este complementar cu o fişă proiect FEDR. 10 puncte
2.4 Fişa proiectului 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 rezidenţială).

5 puncte

2.5 Fişa  proiectului  are  documentaţia  tehnico-economica  în  curs  de
elaborare/finalizare sau este finalizata.

5 puncte

3. SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obţinute după
încetarea sursei de finanţare. 

10 puncte 20 puncte

3.1

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.).

10

3.2 Fișa  proiectul  include  activităţi  în  timpul  implementării  care  duc  la
transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup ţintă/ alt sector etc.

10

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

3 puncte

3.2.2 Utilizarea rezultatelor proiectului în activităţi/ proiecte ulterioare 4 puncte
3.2.3 Proiectul  și/sau  rezultatele  obţinute  în  urma  implementării  acestuia  sunt

multiplicate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, naţional)
3 puncte



TOTAL 50 puncte 100 puncte
Se pot transmite clarificări și/sau completări pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul bifării cu NU la oricare din criterii. 

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 50 puncte și va respecta punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.

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