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Anexa 2a – Grila de evaluare tehnică și financiară POCU 
 

Nr. 
crt. Criterii/subcriterii de evaluare tehnică și financiară Punctaj 

minim 
Punctaj 
maxim 

1. RELEVANȚĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante 21 30 
1.1 Contribuția proiectului la atingrea obiectivelor specifice Strategiei de Dezvoltare Locală 

• Dacă Fișa de proiect contribuie la atingerea a cel puțin două obiective specifice din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se 
acordă 10 de puncte. 

• Dacă Fișa de proiect contribuie la atingerea unui singur obiectiv specific din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se acordă 5 
puncte.  

• Dacă proiectul propus nu contribuie la atingerea a minim unui obiectiv specific din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, se 
acordă 0 puncte. 

10 

1.2 Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai Strategiei de Dezvoltare Locală: 
• Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activităţilor proiectului, ţintele sunt realiste (cuantificate corect) şi conduc la 

îndeplinirea obiectivelor proiectului asigurand tintele asumate in cel putin 3 intervenţii POCU-20 puncte 
• Indicatorii de rezultat imediat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de 

Dezvoltare Locală asigurand tintele asumate in cel putin 2 intervenţii POCU-18 puncte 
• Există corelaţie între indicatorii de realizare, indicatorii de rezultat imediat (specifici Strategiei de Dezvoltare Locală) şi 

obiectivele POCU 2014 - 2020 fiind asigurate tintele asumate in cel putin 1 intervenţie POCU- 16 puncte 

20 

2. EFICACITATE – măsura în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor propuse 21 30 
2.1 Fișa de proiect vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială; 

• Dacă Fișa de proiect depășește numărul minim al grupului ţintă din fișa de intervenţie (sau cumulat al fișelor de intervenţie 
pentru care aplică) , se acordă 11 puncte.  

• Dacă Fișa de proiect atinge numărul minim al grupului ţintă din fișa de intervenţie (sau cumulat al fișelor de intervenţie pentru 
care aplică) , se acordă 0 puncte  

11 

2.2 Fișa de proiect FSE este complementară cu o fișă de proiect FEDR 
• Dacă Fișa de proiect îndeplinește cerința, se acordă 6 puncte.  
• Dacă Fișa de proiect  nu ndeplinește cerința, se acordă 0 puncte 

6 

2.3 Fișa de proiect vizează ținte mai mari  pentru indicatorii specifici SDL in conformitate cu interventia  propusă ( ocupare/beneficiari 
servicii sociale, medicale, socio-medica etc) 

• Dacă Fișa de proiect îndeplinește cerința, se acordă 8 puncte.  

8 
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Nr. 
crt. Criterii/subcriterii de evaluare tehnică și financiară Punctaj 

minim 
Punctaj 
maxim 

• Dacă Fișa de proiect  nu ndeplinește cerința, se acordă 0 puncte 
2.4 Fișa de proiect include un set de activități de construire și întărire a comunității marginalizate 

• Dacă Fișa de proiect îndeplinește cerința, se acordă 5 puncte.  
• Dacă Fișa de proiect  nu ndeplinește cerința, se acordă 0 puncte 

5 

3.  EFICIENȚĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de 
calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse 

• Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura și resursele alocate si asigura atingerea 
rezultatelor intr-un timp mai scurt decat durata maxima de implementare a proiectelor- 15 puncte 

• Costurile cuprinse în buget sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate- 10 puncte 
• Resursele umane (număr, experiența profesională specific și implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu 

activitățile propuse și rezultatele așteptate- 5 puncte 

21 30 

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

• Fișa de proiect prevede măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor pentru o perioadă de maxim 6 luni -7 puncte 
• Fișa de proiect prevede măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor pentru o perioadă de peste 6 luni- 10 punct 

7 10 

 TOTAL 70 100 
 
Nota*: Fiecare proiect poate primi la fiecare subcriteriu  un punctaj cuprins între 0 puncte  și punctajul maxim al subcriteriului specificat 
în cadrul grilei de verificare, iar pentru a fi eligibil  trebuie sa  obtina cel putin punctajul minim in cadrul ficarui subcriteriu  , respectiv 
un total de minim 70 de puncte  .În condițiile în care un proiect nu obține punctajul minim de 70 de puncte, acesta va fi declarat respins 
pentru neîndeplinirea pragului minim de calitate. 
 
Întocmit:                                                                      
Nume, prenume expert evaluator 1: …………………………………….. 
Semnătura:  ……………………………………..  
Data: …………………………………… 
Nume, prenume expert evaluator 2: …………………………………….. 
Semnătura:  ……………………………………..  
Data: …………………………………… 
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