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Grila de verificare aferentă etapei ETF / POR 

 

GALBM formulare PES Formular F5b_GALBM .  

Grila de verificare aferentă etapei  ETF1 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa   Evaluare tehnică și financiară (ETF) 

Calitatea  Evaluator 

 Comitet Selectie 

 Reprezentantilor OI ADR, în calitate de observatori 

Comisie Contestatii  

Altele (precizati) ...................... 

 

Nr.crt. Criterii de evaluare si selectie / POR Punctaj 

minim 

Punctaj 

MAXIM 

Punctaj 

Acordat 

1 Fisa de proiect contribuie la atingerea cel putin a 

unui Obiectiv Specific din SDL  

10 20   

2 Fisele de proiect ce propun masuri ce vizeaza un 

numar cit mai mare de persoane  aflate in risc de 

saracie sau excluziune sociala , cu prioritate 

persoane de etnie roma sau apartinind zonei 

ZUM  

10 20   

3 Complementaritatea investitiei POR/POCU : se 

prezinta modalitatea prin care se asiguira 

complementaritatea intre investitiile de tip FEDR 

si masurile soft de tip FSE 

5 10   

4 Fisa de proiect include masuri de promovare 

/educare cu privire la principiile dezvoltarii 

durabile in etape diferite ale fisei de proiect sau 

dezvolta parteneriate cu entitati care isi declara si 

confirma angajamentul cu privire la 

implementarea principiului dezvoltarii durabile 

5 10   

 
1 evaluare tehnică și financiară (ETF) 
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5 Sustenabilitatea: masura in care fisa de proiect 

asigura continuitatea efectelor sale si 

valorificarea rezultatelor obtinute dupa incetarea 

sursei de finantare nerambursabila  

5 10   

6 Fisa de proiect se implementeaza in ZUM  si 

vizeaza asigurarea cu uitilitati publice : 

salubrizarea (gestionarea deseurilor) , agent 

termic, canalizare , iluminat , alte utilitati publice  

5 10   

7 Fisa de proiect prevede modernizarea spatiilor 

publice urbane si transformarea lor in terenuri de 

joaca , parcuri , zone pietonale /comerciale sau 

strazi  tec , in vederea creerii /imbunanatirii 

legaturii dintre zona in care tarieste  comunitatea 

marginalizata si zona functionala  

5 10   

8 Stadiul documentatiei tehnico-economice 

aferenta fisei de proiect 

5 10   

  Total punctaje 50 100   

 

Obs. Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 8 criterii . 

Un proiect va fi selectat pentru finantare numai daca va cumula in urma evaluarii un punctaj 

de min. 50 de puncte , precum si punctajul minim pe fiecare din cele 8 criterii. 

Pe fiecare subcriteriu se pot acorda punctaje intermediare doar  numere intregi . 

 

 

Nume și prenume  

Functia in GALBM sau extern  

Semnătură  

Data   

 


