
  

 

 
  
 

 

 

 

  

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN 

                                                    Bulevardul Mihai Viteazu Nr. 31, Telefon +40254570340 / int. 250                                                          1 

                     e-mail:gal.vulcan@gmail.com 

 

          Proiect cofinanțat din Programul  

 Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

          Proiect cofinanțat din Programul  

 Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 

 

ANEXA 7 - GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 

 

CRITERIU/SUBCRITERIU PUNCTAJ 

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 

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 

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 

b. Fișa de proiect propusă nu este complementar cu un proiect 

FSE/FEDR 

0 

5. Calitatea și maturitatea proiectului Max. 30 

 

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

finalizata 

10 

b. Proiectul vizeaza cresterea atractivitatii si calitatii mediului urban, 

imbunatatirea accesului in si din zonele dezavantajate si/sau 

imbunatatirea si modificarea, reabilitarea spatiilor publice urbane 

10 
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in locuri de joaca pentru copii si alte tipuri de spatii de utilitate 

publica si/sau imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate 

prin oferirea de servicii sociale si extrascolare pentru 

imbunatatirea situatiei copiilor aflati in risc de excluziune sociala 

si marginalizare. 

c. proiectul cuprinde masuri privind asigurarea sustenabilitatii dupa 

incetarea sprijinului financiar nerambursabil   

 

10 

 

NOTĂ: 

Punctarea fiecărui criteriu se face: 

- Prin selectarea unei singure opțiuni (ex. a, b, c) acordându-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. 

 

- Criteriul 5, Calitatea și maturitatea proiectului, se va puncta una sau mai multe opțiuni și  se 

vor insuma punctajele rezultate. 

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

 

 


