
Punctaj MAXIM
Modalitate de acordare 

punctaj pe subcriterii

30

1.1. 8 punctajele sunt cumulative

3

3

2

1.2.
7 punctajele sunt cumulative

2

2

2

1

1.3.

3 punctajele sunt cumulative

1

1

1

1.4.
6 punctajele sunt disjunctive

0

2

4

6

1. RELEVANȚĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante şi la 

soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect 

Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională de Sanatate 2014-2020

Proiectul descrie concret și coerent rezultatele evaluarii nevoilor persoanelor instituționalizate (persoane adulte cu 

dizabilități) , furnizând  informații privind sursa datelor cantitative şi/sau calitative utilizate

Proiectul prevede pentru grupul țintă persoane instituționalizate (persoane adulte cu dizabilități) un număr de peste 40 de 

persoane 

Anexa 3: GRILA  de evaluare tehnică și financiară

Categoria de grup țintă care beneficiază de intervenție este clar delimitată

Natura și dimensiunea grupului țintă sunt corelate cu natura și complexitatea activităților implementate şi cu resursele puse 

la dispoziție prin proiect (NB Grupul țintă este compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activități) ?

Grupul țintă al proiectului este definit clar si cuantificat, în relație cu analiza de nevoi și resursele din cadrul 

proiectului 

Criteriu/ Subcriteriu de evaluare și selecție

Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu 

Dizabilitati 2014-2020

Proiectul descrie concret și coerent caracteristicile socio-economice ale grupului țintă, furnizând  informații privind sursa 

datelor cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice utilizate

Proiectul prevede pentru grupul țintă persoane instituționalizate (persoane adulte cu dizabilități) un număr de 20 de 

persoane 

Proiectul descrie concret și coerent modalitatea de identificare și selecție/ recrutare a grupului țintă

Grupul țintă al proiectului include persoane din mediul rural și persoane de etnie romă

Proiectul descrie concret și coerent rezultatele evaluarii nevoilor persoanelor instituționalizate (persoane adulte cu 

dizabilități)

Dimensionarea grupului țintă persoane instituționalizate (persoane adulte cu dizabilități)

Proiectul demonstrează complementaritate cu POR sau PNDR

Proiectul prevede pentru grupul țintă  persoane instituționalizate (persoane adulte cu dizabilități) un număr intre 31 - 40 de 

persoane 

Proiectul prevede pentru grupul țintă persoane instituționalizate (persoane adulte cu dizabilități) un număr între 21 - 30 de 

persoane 

Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice 

proiectului și corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de informații pentru analiza de nevoi 

realizată de solicitant) 

Anexa 2 la Ordinul 1029/2018



1.7.

2 punctajele sunt disjunctive

1

2

1.8.

4 punctajele sunt cumulative

2

1

1

2.
30

2.1.
9 punctajele sunt cumulative

3

3

3

2.2. 

6 punctajele sunt disjunctive

0

1

3

6

2.3. 4 punctajele sunt cumulative

2

2

2.4.
4 punctajele sunt cumulative

Proiectul prezintă valoare adăugată

Dacă proiectul propune și fundamentează una dintre temele secundare:  Inovare socială/ Îmbunătățirea accesibilității, a 

utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor/ Nediscriminare

EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse (maxim 30 puncte; 

minim 21 puncte)

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităţilor proiectului, ţintele sunt realiste (cuantificate 

corect) şi conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului

Impactul asupra grupului tinta si asupra domeniului este prezentat clar și estimat realist. 

Beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă le primesc ca urmare a implementarii proiectului sunt prezentate 

clar și sunt realiste. 

Activitățile pe care le va implementa solicitantul și, dacă e cazul, fiecare dintre parteneri în cadrul proiectului au legătură 

directă cu experiența solicitantului/partenerilor

Proiectul include descrierea clară a solicitantului si a partenerilor, daca este cazul si a rolului acestuia/acestora, a 

utilității şi relevanței experienței solicitantului si a partenerilor, daca este cazul în raport cu nevoile identificate ale 

grupului țintă şi cu obiectivele proiectului

Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului şi calitatea acestora

Dacă proiectul propune și fundamentează două dintre temele secundare:  inovare socială/ Îmbunătățirea accesibilității, a 

utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor/ nediscriminare

Este descrisă experiența solicitantului si a partenerilor, implicarea acestora in proiect si sunt prezentate resursele materiale 

și umane pe care le pun la dispoziție pentru implementarea proiectului

Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, conform 

specificațiilor din Ghidului Solicitantului:  Inovare sociala, Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor, Nediscriminare 

Proiectul prevede pentru indicatorul „Persoane anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare, din care 

persoane cu dizabilități ” o valoare de minimum 20 

Proiectul prevede pentru indicatorul „Persoane anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare, din care 

persoane cu dizabilități ” o valoare între 21-30 de persoane

Proiectul prevede pentru indicatorul „Persoane anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare, din care 

persoane cu dizabilități ”o valoare de peste 40

Proiectul prevede pentru indicatorul „Persoane anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare, din care 

persoane cu dizabilități ” o valoare între 31-40

Indicatorii de relizare sunt corelați cu obiectivele proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor de program

Activităţile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuşi prin 

proiect, având în vedere resursele financiare, umane şi materiale ale proiectului

Există corelare între activități, realizările imediate (natură şi ținte) şi grupul țintă (natură şi dimensiune)

Ţintele propuse sunt stabilite în funcţie de tipul activităţilor, graficul de planificare a activităţilor, resursele prevăzute, 

natura rezultatelor 

Proiectul prevede masuri de monitorizare adecvate in raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea 

rezultatelor vizate



4

2.5.
3 punctajele sunt cumulative

1

1

1

2.6
Metodologia de implementare a proiectului 3 punctajele sunt cumulative

1

2

2.7 1 punctajele sunt disjunctive

1

0

3.

30

3.1.
2 punctajele sunt cumulative

2

3.2. 4 punctajele sunt cumulative

2

2

3.3.
8 punctajele sunt cumulative

2

2

2

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate 

în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate

Echipa de implementare a proiectului – experții cheie implicați în activitatile proiectului sunt adecvati ca număr, expertiză 

și durată de implicare în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate

Descrierea riscurilor și a eficienței măsurilor de prevenire și de minimizare a efectelor este realistă (nu se va acorda 

prioritate numărului riscurilor identificate)

Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate

Nivelurile costurilor estimate sunt adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor 

existente. 

(Nu se vor analiza cheltuielile efectuate exclusiv în beneficiul managementului/administrării proiectului)

Experiența profesională a managerului de proiect este relevantă pentru domeniul  proiectului

Implicarea în proiect a tuturor membrilor echipei este adecvată realizarilor propuse și planificării activităților 

Este prezentată o analiză a costurilor de piață pentru servicii, bunuri similare 

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora

Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pieței, fundamentate printr-o analiza realizată de solicitant 

(Este prezentată o analiză a costurilor de pe piață pentru servicii/bunuri similare)

În proiect sunt identificate supozitiile si riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un 

plan de gestionare a acestora

Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor şi de atenuare a efectelor acestora, în cazul apariției lor

Sunt descrise premisele pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile și impactul acestora 

asupra desfășurării proiectului și a atingerii indicatorilor propuși

Proiectul contribuie la dezvoltarea parteneriatului intre Furnizori Publici de Servicii Sociale de la nivelul  Autoritatilor 

Administratiei Publice Locale si Furnizori Privati de Servicii Sociale  

Proiectul asigură continuarea/consolidarea/formarea de parteneriate intre Furnizori Publici de Servicii Sociale de la nivelul  

Autoritatilor Administratiei Publice Locale si Furnizori Privati de Servicii Sociale  

Proiectul nu asigură continuarea/consolidarea/formarea de parteneriate intre Furnizori Publici de Servicii Sociale de la 

nivelul  Autoritatilor Administratiei Publice Locale si Furnizori Privati de Servicii Sociale  

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare, în raport cu complexitatea acesteia, pentru a asigura atingerea 

rezultatelor propuse.

EFICIENȚĂ – Măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor financiare în termeni de rezonabilitate a 

costurilor, fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor prevăzute in Orientările Generale în vederea atingerii 

rezultatelor propuse, precum și asigurarea capacitații operaționale a solicitantului și a partenerilor, acolo unde 

proiectul se implementeaza in parteneriat (maxim 30 puncte; minim 21 puncte)

Planificarea activităţilor se face în funcţie de natura acestora, iar succesiunea lor este logică

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea 

rezultatelor vizate



2

3.4.
3 punctajele sunt cumulative

1

2

3.5.
8 punctajele sunt cumulative

2

2

2

2

3.6. 2 punctajele sunt cumulative

2

3.7. 3 punctajele sunt disjunctive

1

2

3

4
10

4.1. 3 punctajele sunt cumulative 

3

4.2.
7 punctajele sunt cumulative

2

Solicitantul are experiență >24 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care 

acesta le implementează în cadrul proiectului si/sau partenerul/partenerii au experiență >12 luni în cel puțin unul din 

domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care aceștia le implementează în cadrul proiectului. 

Proiectul prevede măsuri de valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia

Planificarea activităților proiectului este raţională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

Termenele de realizare ţin cont de durata de obţinere a rezultatelor şi de resursele puse la dispoziţie prin proiect

Planificarea activităţilor de dezinstituționalizare se face în funcţie de natura acestora, succesiunea lor este logică 

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/sau parteneri, daca este cazul sunt utile pentru buna implementare a 

proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.)  

Proiectul descrie concret modalitatea de asigurare a sustenabilității măsurilor sprijinite pentru activitățile și subactivitățile 

care trebuie implementate pe o perioadă mai mare de 6 luni de la data finalizării implementării proiectului

Resursele care vor fi achizitíonate sunt justificate în raport cu activitățile şi cu rezultatele proiectului.

Sustenabilitate instituţională - Proiectul include activități în timpul implementării care duc la  transferabilitatea 

rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc. 

Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi achiziționate din bugetul proiectului este justificată și contribuie la buna 

implementare a proiectului (sedii, echipamente IT și mijloace de transport etc)

Experienta operationala a solicitantului și partenerilor (acolo unde proiectul se implementeaza in parteneriat)

SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute 

după încetarea sursei de finanțare (maxim 10 puncte; minim 7 puncte)

Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acţiuni/activităţi care duc la sustenabilitatea Activității 1. Furnizarea de 

servicii integrate de sprijin în vederea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul 

comunităţii 

Pozițiile membrilor echipei de implementare a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale care nu se suprapun, 

chiar dacă se apelează la externalizare

Este justificată nevoia de achiziții, în raport cu activităţile proiectului şi cu resursele existente la solicitant.

Planificarea activităților de dezinstituționalizare include si prioritizeaza activitățile de reintegrare în familia naturală sau 

extinsă 

Solicitantul are experiență intre 13-24 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe 

care acesta le implementează în cadrul proiectului si/sau partenerul/partenerii au experiență intre 7 -12 luni în cel puțin 

unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care aceștia le implementează în cadrul proiectului. 

Solicitantul are experiență de până la 12 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante 

pe care acesta le implementează în cadrul proiectului si partenerul/partenerii au experiență de până la 6 luni în cel puțin 

unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care aceștia le implementează în cadrul proiectului. 

Planificarea activităților de prevenire  areinstitutionalizari se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică. 



2

2

1

Proiectul descrie concret modalităţile de diseminare a rezultatelor către alte entităţi (de exemplu metodologii, materiale 

de instruire, curricula etc.);

Proiectul descrie concret modalităţile de utilizare a rezultatelor proiectului în activităţi/proiecte ulterioare, după 

finalizarea finanţării nerambursabile 

Proiectul descrie concret modalităţile de multiplicare la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național) a rezultatelor 

obținute în urma implementării acestuia, după finalizarea finanţării nerambursabile 



Observații

Notarea cu  0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare şi selecţie continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect.

Un proiect va fi selectat pentru finanţare numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj minim de 70 de puncte, precum și punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.

Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii.


