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Programul Operațional Regional 2014-2020 
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  apelului de proiecte POR/GAL URBAN TURDA 

/2021/9/1/OS9.1   

Anexa 3 - GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ 

Categoriile 1-3 de solicitanți  

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Apel POR/GAL URBAN TURDA /2021/9/1/OS9.1   

Axă prioritară 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN 
MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA 

COMUNITĂȚII (DLRC) 

Solicitantul  

 

CRITERIU/SUBCRITERIU PUNCTAJ alocat Acordat 

1. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL Max. 20  

a. Fișa de proiect propusă contribuie în totalitate/contribuie în mare măsură la 
atingerea obiectivelor specifice SDL aferente intervenției vizate prin apelul de 
selecție lansat 

Între 11-20  

b. Fișa de proiect propusă contribuie parțial la atingerea obiectivelor specifice 
SDL aferente intervenției vizate prin apelul de selecție lansat 

Între 1-10  

c. Fișa de proiect propusă nu contribuie la atingerea obiectivelor specifice SDL 0  

Total 

2. Contribuția fișei de proiect la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL Max. 20  

a. Fișa de proiect propusă contribuie în totalitate/contribuie în mare 
măsură la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL 

Între 11-20  

b. Fișa de proiect propusă contribuie parțial la atingerea țintelor 
indicatorilor specifici ai SDL 

Între 1-10  

c. Fișa de proiect propusă nu contribuie la atingerea țintelor indicatorilor 
specifici ai SDL 

0  

Total 

3. Fișa de proiect vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială 

Max. 20  

a. Fișa de proiect propusă se adresează unui număr de minim 500 de 
beneficiari 

Între 11-20  

b. Fișa de proiect propusă se adresează unui număr cuprins între 250-500 
de beneficiari 

Între 1-10  

c. Fișa de proiect propusă se adresează unui număr de mai puțin de 250 de 
beneficiari 

0  

   

4. Fișa de proiect FEDR/FSE este complementar cu un proiect FSE/FEDR Max. 10  

a. Fișa de proiect propusă este complementar cu un proiect FSE/FEDR 10  
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b. Fișa de proiect propusă nu este complementar cu un proiect FSE/FEDR 0  

Total 

5. Calitatea și maturitatea proiectului Max. 30  

Total  

a. proiectul are documentația tehnico-economică (SF/DALI) finalizata 10  

b. Proiectul vizeaza creşterea atractivităţii si calităţii mediului urban, 
îmbunătățirea accesului in si din zonele dezavantajate si/sau 
îmbunătățirea si modificarea, reabilitarea spatiilor publice urbane in 
locuri de joaca pentru copii si alte tipuri de spatii de utilitate publica 
si/sau imbunatatirea situaţiei persoanelor marginalizate prin oferirea de 
servicii sociale si extraşcolare pentru îmbunătățirea situaţiei copiilor aflaţi 
in risc de excluziune sociala si marginalizare. 

10  

c. proiectul cuprinde masuri privind asigurarea sustenabilității după 
încetarea sprijinului financiar nerambursabil 

10  

Total    

NOTĂ: 

Punctarea fiecărui criteriu se face: 

• Prin selectarea unei singure opțiuni (ex. A, b, c) abordându-se punctajul pentru acea opțiune la criteriile 1, 2, 3 
și 4. 

Dacă la criteriul 1 sau/și 2 se va selecta opțiunea cu punctaj 0 (zero), fișa de proiect va fi respinsă de către evaluatori. 
Dacă la celelalte criterii se va selecta opțiunea cu punctaj 0 (zero), fișa de proiect nu va fi respinsă de către evaluatori. 

Concluzie: Fisa de proiect a obținut ......puncte 
Recomandări: 
- Criteriul 5, Calitatea și maturitatea proiectului, se va puncta una sau mai multe opțiuni și se vor însuma 

punctajele rezultate. 
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 5 criterii. 

Nume, prenume expert Semnătura Data Concluzie: se propune/nu se propune la finanțare 

A obtinut punctajul de... 

 

 

 

 


