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Anexa 10. Grila de evaluare tehnico-financiară proiect POCU/ POR 

 

Nr crt Criterii/subcriterii de evaluare tehnică și financiară  
 

Punctaj 
minim 

Punctaj 
maxim 
POCU  
 

Punctaj 
maxim 
POR 

 În cazul ambelor tipuri de proiecte POR sau POCU:    

C1 Proiectul vizează un număr cât mai mare de persoane 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

 20 20 

C1.1 - proiectul se adresează la mai mult de 1500 de 
beneficiari; 

NA 20 20 

C1.2 - proiectul se adresează între 500 și 1499 beneficiari; NA 10 10 

C1.3 - proiectul se adresează la mai puțin de 499 de 
beneficiari. 

NA 5 5 

     

C2 Respectarea principiului dezvoltării locale sub 
responsabilitatea comunității. 

 20 20 

C2.1 - Proiectul vizează 2 ZUM-uri NA 20 20 

C2.2 - Proiectul vizează 1 ZUM NA 10 10 

1     

C3 Proiectul FEDR/FSE este/nu este complementar cu un 
proiect FSE/FEDR 

0 10 10 

     

C4 În cazul proiectelor POR:   30 

C4.1 - proiectul se implementează în zone de tip ghetou cu 
blocuri, în zone de tip ghetou din foste colonii de 
muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din 
categoriile de zone marginalizate urbane, conform 
Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc 
mare de segregare rezidențială) 

0  20 

C4.2 - proiectul are documentația tehnico-economica în 
curs de elaborare/finalizare sau este finalizata. 

0  10 

     

C5 În cazul proiectelor POCU:  30  

C5.1 - proiectul vizează ținte mai mari pentru indicatorii 
din domeniul ocupării. 

   

 o indicatori mai mari de 50%. NA 20  

 o pentru indicatori sub 50%. NA 10  

C5.2 - proiectul vizează o comunitate rroma NA 10*  

     

 În cazul ambelor tipuri de proiecte POR sau POCU:  20 20 

C6 Va fi vizată cel puțin o temă secundară:    
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C6.1 - sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor 

   

 o proiecte cu energie verde (panouri soloare 
și voltaice) sau emisii joase de CO2; 

0 5 5 

 o proceduri de utilizare eficientă a energiei 
(termoizolație, utilizarea de becuri cu led, 
utilizarea de echipamente A++ și A+++) 

0 5 5 

 - inovare social (cu explicarea detaliată a 
elementului/ elementelor de inovare socială) 

0 5 5 

 - nediscriminare: proiectul conține acțiuni ce combat 
discriminarea în rândul populației rroma, femeilor, 
bătrânilor, populației dezavantajate socio-
economic. 

0 5 5 

TOTAL   100 100 

Punctajul minim obținut pentru o fișă de proiect trebuie să fie cel puțin 70 de puncte pentru ca acesta 

să fie declarat eligibil, în cazul proiectelor POCU și 50 de puncte în cazul proiectelor POR.  

În condițiile în care un proiect nu obține punctajul minim de 70 respectiv 50 de puncte, acesta va fi 

declarat respins pentru neîndeplinirea pragului minim de calitate. 

 

Întocmit:  

Nume, prenume expert evaluator 1: ……………………………………..  

Semnătura: ……………………………………..  

Data: ……………………………………  

 

Nume, prenume expert evaluator 2: ……………………………………..  

Semnătura: ……………………………………..  

Data: ……………………………………  

 

Avizat:  

Nume, prenume: ……………………………………..  

Funcție: Președinte CS GAL  

Semnătura: ……………………………………..  

Data: …………………………………… 
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