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Anexa 3 

GRILA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA 

- PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) – 

- ASOCIAȚIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN – 

Intervenția ………………………. 
Denumirea Solicitantului…………………………………. 
Titlul  proiectului pentru care se depune fisa de proiect…………………………… 
 

Nr.crt Criterii de verificare Explicații Subcriterii Punctaj Observații 

                  Cap.1 CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA      ATINGEREA OBIECTIVELOR SDL 

                                                                   
1 

Încadrarea proiectului in strategiile 
aferente domeniului si contribuția 

Este descrisă încadrarea 
proiectului în strategiile aferente 

 
 

Maximum 10 puncte 
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acestuia la atingerea obiectivelor 
specifice SDL Municipiul Vulcan. 

domeniului prevăzute in Ghidul 
Solicitantului-Conditii Specifice de  
accesare a fondurilor POCU 
pentru implementarea SDL a  
Municipiului Vulcan contribuția 
proiectului la atingerea 
obiectivelor specifice  Strategiei 
de Dezvoltare Locala  a 
Municipiului Vulcan aprobată, 
prin obiectivele, activităţile şi 
rezultatele propuse. 

 
1.1 Proiectul se încadrează în 
strategiile aferente domeniului, 
si contribuie la îndeplinirea tuturor 
obiectivelor specifice din domeniul 
POCU  prevăzute in Strategia de 
Dezvoltare Locala  a Municipiului 
Vulcan și prezentate în Ghidul 
Solicitantului-Condiții specifice de 
accesare a fondurilor POCU  pentru 
implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locala a Municipiului 
Vulcan 

 

10 

 

1.2 Proiectul se încadrează  în 
strategiile aferente domeniului, 
si contribuie parțial la îndeplinirea 
tuturor obiectivelor specifice din 
domeniul POCU  prevăzute in Strategia 
de Dezvoltare Locala  a Municipiului 
Vulcan și prezentate în Ghidul 
Solicitantului-Condiții specifice de 
accesare a fondurilor POCU  pentru 
implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locala a Municipiului 
Vulcan. 

5  
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1.3 Proiectul nu se încadrează  în 
strategiile aferente domeniului, 
si  nu contribuie  la îndeplinirea 
tuturor obiectivelor specifice din 
domeniul POCU  prevăzute in Strategia 
de Dezvoltare Locala  a Municipiului 
Vulcan și prezentate  în Ghidul 
Solicitantului-Condiții specifice de 
accesare a fondurilor POCU  pentru 
implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locala a Municipiului 
Vulcan.  
 
 

0  

                       Cap. 2 CONTRIBUȚIA FIȘEI DE PROIECT LA ATINGEREA ȚINTELOR                                                                 
INDICATORILORILOR  SPECIFICI (DE REALIZARE ȘI REZULTAT) AI SDL VULCAN 

   

2 Indicatorii  de realizare sunt rezultatul 
direct al activităţilor proiectului, ţintele  
asumate sunt realiste (cuantificate 
corect) şi conduc la  îndeplinirea 
obiectivelor  POCU din SDL Municipiul 
Vulcan. 
 
 
 
 
 
 

Există corelaţie între indicatorii 
de realizare (natura și ținte), 
activităţi, grupul țintă (natură și 
dimensiune) și obiectivele 
proiectului. 
Activitățile desfășurate,având în 
vedere resursele 
utilizate(financiare, umane, 
materiale), contribuie în mod 
direct la atingerea indicatorilor de 
realizare propuși prin proiect. 
Indicatorii de realizare și țintele 

 Maximum  5 puncte  

2.1  Există corelaţie între indicatorii de 
realizare (natura și ținte), activităţi, 
grupul țintă (natură și dimensiune) și 
obiectivele proiectului. Indicatorii de 
realizare sunt rezultatul direct al 
activităţilor proiectului, ţintele  
asumate sunt realiste (cuantificate 
corect) şi conduc la depășirea tuturor  
țintelor indicatorilor specifici ai SDL 
Municipiul Vulcan. 

5  
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acestora sunt corelați cu tipul 
activităților,  graficul de 
planificare a activităților, 
resursele prevăzute. 
  
  

2.2  Există corelaţie între indicatorii de 
realizare (natura și ținte), activităţi, 
grupul țintă (natură și dimensiune) și 
obiectivele proiectului. 

Indicatorii de realizare sunt rezultatul 
direct al activităţilor proiectului, ţintele  
asumate sunt realiste (cuantificate 
corect) şi conduc parțial la atingerea 
țintelor indicatorilor specifici ai SDL 
Municipiul Vulcan. 

2  

 2.3  Există corelaţie între indicatorii de 
realizare (natura și ținte), activităţi, 
grupul țintă (natură și dimensiune) și 
obiectivele proiectului. Indicatorii de 
realizare nu conduc la atingerea 
țintelor indicatorilor specifici ai SDL 
Municipiul Vulcan 

0 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

3 Indicatorii de rezultat sunt corelați cu 
obiectivele proiectului și conduc la 
îndeplinirea obiectivelor de program 

  Maximum  5 puncte 

3.1 Există corelaţie între indicatorii de 
realizare, indicatorii de rezultat  şi 
obiectivele POCU 2014 - 2020  cuprinse 
în SDL Municipiul Vulcan și în prezentul 
ghid. 

5  
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 3.2 Nu există corelaţie între indicatorii 
de realizare, indicatorii de rezultat  şi 
obiectivele POCU 2014 - 2020  cuprinse 
în SDL Municipiul Vulcan și în prezentul 
ghid. 
 

0  

                   CAP.3 FiȘA DE PROIECT VIZEAZĂ UN NUMAR CÂT MAI MARE DE  PERSOANE 
AFLATE ÎN RISC DE SĂRACIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ  

  

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

 

 

 

 

 

 

  

 

4.1 Fișa de proiect propusă se 
adresează unui număr de peste 850 de 
beneficiari. 

 

4.2 Fișa de proiect propusă se 
adresează unui număr de peste 740 
pana la 850 de beneficiari. 

 

4.3 Fișa de proiect propusă se 
adresează unui număr de 740 
beneficiari. 

Maximum 10 puncte 

 

Maximum 10 

 

 

 

Maximum 5 

 

 

 

0 

 

 

  

                   Cap. 4. COMPLEMENTARITATEA PROIECTULUI   

5 Proiectul ( Fisa de Proiect) este 
complementar cu  alt proiect/alte 
proiecte FSE/FEDR din cadrul SDL  a 
Municipiului Vulcan. 

Se verifică complementaritatea 
proiectului cu unul sau mai multe 
proiecte FSE/FEDR din cadrul SDL 
a Municipiului Vulcan. 

 Maximum 10  puncte 

 

5.1 Fișa de proiect propusă este 
complementar cu cel puțin doua 

 
 
10 puncte 
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  proiecte FSE/FEDR din cadrul SDL 
Vulcan 

5.2 Fișa de proiect propusă este 
complementar cu  un proiect FSE/FEDR 
din cadrul SDL Vulcan 

0 puncte 

Cap.5 CALITATEA ȘI MATURITATEA  PROIECTULUI ( GRUP ȚINTA, MONITORIZARE ȘI 
RISCURI, EFICIENȚA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI) 

  

6 Grupul țintă este definit clar și 
cuantificat, în relaţie cu analiza de nevoi 
şi resursele din cadrul proiectului 

  

 

6.1 Grupul țintă este definit clar și 
cuantificat, în relaţie cu analiza de 
nevoi şi resursele din cadrul 
proiectului.  

 

6.2. Este identificata modalitatea de 
recrutare a grupului ținta. 

 

6.3  Proiectul justifică de ce sunt 
abordate anumite categorii specifice 
de persoane care fac parte din grupul 
țintă 

Maximum  10 puncte (se calculează prin 
însumarea punctajelor de la subcriteriile 6.1, 
6.2, 6.3) 

 
4 puncte 
 
 
 
 
3 puncte 
 
 
 
3 puncte 
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7 Proiectul include descrierea clară a 
Solicitantului și, după caz, a partenerilor, a 
rolului acestora, a utilității şi relevanţei 
experienței fiecărui membru al 
parteneriatului în raport cu nevoile 
identificate ale grupului ţintă şi cu 
obiectivele proiectului 

Este descrisă experienţa 
solicitantului şi a partenerilor, 
rolul  acestora în proiect şi sunt 
prezentate resursele materiale şi 
umane pe care le are fiecare la 
dispoziţie pentru implementarea 
proiectului. Activitățile curente 
ale solicitantului și, dacă e cazul, 
ale fiecăruia dintre parteneri au 
legătură directă cu activitățile pe 
care urmează să le implementeze 
aceștia în cadrul proiectului. 

 Maximum 5 puncte 

 

 

8 Proiectul prezintă valoare adăugată Sunt descrise beneficiile 
suplimentare pe care membrii 
grupului ţintă le primesc exclusiv 
ca urmare a implementării 
proiectului. Impactul estimat 
asupra grupului țintă şi asupra 
domeniului este realist 

 Maximum 5 puncte  

9 Proiectul prevede măsuri de monitorizare 
adecvate în 
raport cu complexitatea proiectului, 
pentru a asigura atingerea rezultatelor 
vizate 

Modalitatea de realizare a 
monitorizării interne a 
activităţilor proiectului poate 
constitui o garanţie a atingerii 
rezultatelor propuse 

  Maximum 5 puncte  

10 În proiect sunt identificate supozițiile și 
riscurile care pot 
afecta atingerea obiectivelor proiectului şi 
este prevăzut 
un plan de gestionare a acestor 

Sunt descrise premisele pe baza 
cărora proiectul poate fi 
implementat cu succes, precum şi 
riscurile şi impactul 
acestora asupra desfăşurării 
proiectului şi a atingerii 
indicatorilor propuşi. 
 Sunt prezentate măsurile de 
prevenire a apariţiei riscurilor şi  

 Maximum 5 puncte  
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de atenuare a efectelor acestora 
în cazul apariţiei lor. 
Descrierea riscurilor şi a eficienţei 
măsurilor de prevenţie şi de 
minimizare a efectelor este 
realistă (nu se va acorda 
prioritate numărului riscurilor 
identificate) 

11 Fisa de proiect evidențieza în secțiunea 
relevantă (tema secundară vizată) în ce 
constă contribuția proiectului la cel puțin 
doua teme secundare conform 
Orientărilor privind accesarea finanțărilor 
în cadrul POCU 2014-2020 și în 
conformitate cu specificaţiile Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice pentru 
depunerea în Mysmis a cererilor de 
finanțare  
 aferente fișelor de proiect selectate de 
GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a 
mecanismului DLRC  AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 
și în prezentul ghid : sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și eficiență din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, etc. 

  5 puncte  

12 Proiectul contribuie la mai mult de o temă 
din temele orizontale stabilite prin POCU 
2014-2020 și în conformitate cu 
specificaţiile Ghidului Solicitantului -  
Condiții Specifice pentru depunerea în 
Mysmis a cererilor de finanțare  
 aferente fișelor de proiect selectate de 
GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a 
mecanismului DLRC  AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 

  5 puncte  
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și în prezentul ghid: dezvoltare durabilă, 
egalitate de şanse și tratament (egalitate 
de gen, nediscriminare, accesibilitatea 
persoanelor cu dizabilități),  schimbări 
demografice – dacă este cazul. 

13 Costurile incluse în buget respectă valorile 
maxime și plafoanele prevăzute de 
Orientările privind accesarea finanțărilor 
în cadrul POCU 2014 – 2020, cu 
modificările și completările ulterioare,   
sunt oportune în raport cu activitățile 
propuse și rezultatele așteptate și sunt 
realiste în raport cu nivelul pieței, fiind 
fundamentate printr-o analiză realizată de 
solicitant.  
 

Se verifica  daca : 
- Costurile incluse în buget 
respectă valorile maxime și 
plafoanele prevăzute de 
Orientările privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014 
– 2020, cu modificările și 
completările ulterioare 
-există un raport rezonabil între 
rezultatele urmărite și costul 
alocat acestora. Nivelurile 
costurilor estimate sunt adecvate 
opţiunilor tehnice propuse și 
specificului activităţilor, 
rezultatelor şi resurselor 
existente 
-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 

 Maximum 6 puncte  
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plafonate valoric prin documentul 
Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-
2020  
-Cheltuieli eligibile cuprinse in fisa 
de proiect se incadreaza in 
categoria cheltuieli eligibile 
cuprinse in Ghidul Solicitantului-
Conditii 
Specifice de accesare a fondurilor 
POCU 
pentru implementarea SDL a 
Municipiului 
Vulcan. 
 
 

14 Resursele materiale sunt adecvate ca 
natură, structură şi dimensiune în raport 
cu activitățile propuse și rezultatele 
așteptate. 
 

Resursele materiale puse la 
dispoziție de solicitant și 
parteneri (dacă este cazul) sunt 
utile pentru buna 
implementare a proiectului (sedii, 
echipamente IT, mijloace de 
transport etc.); 
 Necesitatea resurselor materiale 
ce urmează a fi 
achiziționate din bugetul 
proiectului este justificată și 
contribuie la buna implementare 
a acestuia (sedii, echipamente IT, 
mijloace de transport etc.). 

 Maximum 5 puncte  
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15 Resursele umane ( numar de persoane, 
experienta profesionala, implicare in 
proiect) sunt adecvate in raport cu 
activitățile propuse si rezultatele 
așteptate 

Pozițiile membrilor echipei de 
management a proiectului sunt 
justificate. Echipa de  
implementare a proiectului este 
in concordanta cu planul de 
implementare si cu rezultatele 
estimate 

 Maximum 5 puncte  

16 Sustenabilitatea proiectului. Măsura în 
care proiectul asigură continuarea 
efectelor sale și valorificarea rezultatelor 
proectului după finalizarea acestuia.  

  Maximum 4 puncte  

  Se verifică dacă: 
-Proiectul are prevăzute, din 
timpul implementării, 
acţiuni/activităţi care duc 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. 
 

16.1  Proiectul include, în timpul 
implementării, activități care conduc la 
valorificarea rezultatelor proiectului 
după finalizarea acestuia.  
 

Maximum 2 puncte  
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Atenție! 
 
Punctarea fiecărui criteriu se face: 

- Prin selectarea unei singure opțiuni acordându-se punctajul pentru acea opțiune la criteriile 1, 2, 3, 4, 5. Pentru celelalte criterii se va puncta  una sau mai multe 

opțiuni și  însuma punctajele rezultate.  

- Dacă la criteriul 1, 2, 3  se va selecta opțiunea cu punctaj 0 ( zero), fișa de proiect va fi respinsă de către evaluatori.Dacă la subcriteriile 16.1 și 16.2 punctajul 

obținut este 0 (zero), fișa de proiect va fi respinsă.  

-  Dacă la celelalte criterii/subcriterii se va selecta opțiunea cu punctaj 0 ( zero), fișa de proiect nu va fi respinsă de către evaluatori. 

 

 
 
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate criteriile.  În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face în funcție 

de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea în care sunt enumerate:  1, 2, 3. 
Fișele de proiect pot să obțină un punctaj de la 0 – 100. Pentru ca acestea să intre în etapa de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze 
punctajul minim 70 de puncte (pragul de calitate). 
            

   
 Se verifică: 
-Diseminarea rezultatelor către 
alte entităţi (de exemplu 
metodologii, materiale de 
instruire, curricula etc.)  
-Utilizarea rezultatelor proiectului 
în activităţi/proiecte ulterioare  
-Proiectul și/sau rezultatele 
obținute în urma implementării 
acestuia sunt multiplicate la 
diferite niveluri (local, regional, 
sectorial, național) 
 

 
16.2  Proiectul include activități în 
timpul implementării care duc la 
transferabilitatea rezultatelor 
proiectului către alt grup țintă/ alt 
sector etc.  
 
 
 

 
Maximum 2 puncte 

 


