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Subanexa  1  
la Regulamentul de Organizare si Functionare a  
Comisiilor de evaluare şi derulare şi a comisiei 
 de  soluţionare a contestaţiilor pentru proiecte 

aferente  Domeniilor Tineret şi Educaţie, Cultură, Mediu, 
          Culte religioase, Sport 

 
 

GRILA DE EVALUARE GENERALA PENTRU  
PROIECTE / PROGRAME  

 
Denumirea asociaţiei/fundaţiei/organizatiei/persoanei fizice 
solicitante         
__________________________________________________________     
Adresa ___________________________________________________  

 
Persoană de contact _____________ E-mail: ___________ tel./fax 
___________ 
 
 
 Etapa 1 
Verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei 
 
 
  Nr./data înregistrare Consiliul Local Bacau: 
  Rezultatul etapei*1): 
  Documentaţia a fost depusă în termenul legal,                                      
procesul de evaluare continuă                                    
 
 
 
 
Documentaţia nu a fost depusă în termenul legal,                           
procesul de evaluare este sistat                                 
 
 
 
 
 

NR.CRT. Membri comisiei (nume, prenume) Semnătura Data 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
------------ 
    *1) se bifează după caz 
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    Etapa 2 
    Verificarea componenţei documentaţiei de solicitare a sumei 
nerambursabile 
 

Rezultatul  
verificarii 

OBSERVATI Tipul documentului 

DA NU  
a Cererea de solicitare a finantarii , conform 

modelului prevazut in anexa A la Ghidul 
solicitantului 

   

b Dovezi privind activitatea financiara a 
aplicantului, in ultimele 12 luni calendaristic

   

c Dovada dobandirii personalitatii juridice, 
autorizarea persoanei fizice 

   

d Ultimul bilat contabil, inregistrat la  
Directia finantelor publice judetene Bacau 

   

e Dovada privind situatia juridica a sediului    
 

  
 

 
 
Rezultatul etapei: 
    Procesul de evaluare continuă pentru următoarele unităţi de asistenţă socială: 

NR.CRT. Membri comisiei (nume, prenume) Semnătura Data 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    Documentaţia este incompletă, procesul de evaluare se sisteaza.  
    *2) se bifează după caz 
    *3) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU  
 
 
 
    Etapa 3 
Verificarea îndeplinirii de către asociaţie/fundaţie/persoană fizică 
 a condiţiilor de eligibilitate 
 

 
 
    Rezultatul etapei*6): 
Asociaţia/fundaţia/persoana fizică îndeplineşte condiţiile de                                
eligibilitate, procesul de evaluare continuă                           
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Asociaţia/fundaţia/persoană fizică nu îndeplineşte condiţiile de                        
eligibilitate, procesul de evaluare este sistat                        
 

Rezultatul 
verificarii 

Nr. 
crt. 

Conditia Documentul 
analizat 

DA NU 

observatii 

1. Aplicantul este persoana fizica 
sau juridica romana, subiect de 
dept privat, fara scop 
patrimonila, constituita si 
acreditata sau licentiata sa 
desfasoare activitatile pentru 
care solicita finantarea, 
potrivit legii. 

• Autorizatie, 
acte aditionale 
insotite de 
hotarari 
judecatoresti; 
• Dovada 
dobandirii 
personalitatii 
juridice; 
• Certificate/ 
licente de 
fnctionare; 
autorizatie,  
 

   

2. Aplicantul are prevazut in 
actul de constituire 
desfasurarea de activitati, 
pentru care solicita 
finantarea. 

• Statut, acte 
aditionale 
insotite de 
hotarari 
judecatoresti 

   

 
Rezultatul etapei*6): 
Asociaţia/fundaţia/persoana fizică îndeplineşte condiţiile de                                
eligibilitate, procesul de evaluare continuă                           
 
 
 
Asociaţia/fundaţia/persoană fizică nu îndeplineşte condiţiile de                        
eligibilitate, procesul de evaluare este sistat                        

 
 
 

NR.CRT. Membri comisiei (nume, prenume) Semnătura Data 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    *4) se bifează după caz 
    *5) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU 
    *6) se bifează după caz 
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  Etapa 4 
    Evaluarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru desfasurarea 
activitatilor  
 
 
 
    Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeşte pentru fiecare 
asociaţie/fundaţie/persoana fizica evaluata 
    Denumirea solicitantului _________________ Sediul ________________ 
    Numărul de beneficiari pentru care se solicită finantarea___________ 

Rezultatul 
verificarii 

Nr. 
crt. 

Conditia Documentul 
analizat 

DA NU 

observatii 

1. Se incadreaza in linile de 
finantare prioritare in 
domeniul pentru care se 
solicita finantarea 

Cererea de 
finantare 

   

2. Pentru desfasurarea 
acivitatilor sunt utilizate si 
alte surse 

• Cererea de 
finantare 
• Bugetul 
proiectului 

   

 
 
    Rezultatul etapei*9): 
Activitatile  se desfasoara cu îndeplinirea condiţiilor legale     
 
Activitatile nu se desfasoara cu îndeplinirea condiţiilor legale,     
evaluarea se sisteaza     
 

NR.CRT. Membri comisiei (nume, prenume) Semnătura Data 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    *7) se bifează după caz 
    *8) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU 
    *9) se bifează după caz 
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 Etapa 5 
    Rezultatul raportului de oportunitate*10) 
 
    Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeşte pentru fiecare APLICANT 
evaluat 
 
 
    Raportul de oportunitate este favorabil acordării                   
    subvenţiei, procesul de evaluare continuă                          
 
 
    Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării               
    subvenţiei, procesul de evaluare este sistat                      
 
 

NR.CRT. Membri comisiei (nume, prenume) Semnătura Data 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
    *10) se bifează după caz 
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    Etapa 6 
    Evaluarea în conformitate cu criteriile de evaluare. 
    Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeşte pentru fiecare 
asociaţie/fundaţie/persoană fizică evaluata. 
 
 
    6.1. REZULTATE ASTEPTATE.(Justificare oferita de aplicant în raport cu 
necesităţile şi priorităţile comunităţii)- 10 pct. 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Punctaj 
maxim  

Punctaj acordat 

1. Justificarea aplicantului prezentata in 
cererea de finantare 

2       

2. Concordanta dintre necesitatile si 
prioritatile comunitatii si activitatile 
organizate de catre aplicant 

5       

3. Insuficienta altor furnizori  de 
servicii/activitati similare in cadrul 
comunitatii 

3       

 TOTAL 10       
 Media aritmetica a punctajului pe criteriu 

 
 
  

6.2.SOLIDITATE FINANCIARA. (Ponderea cheltuielilor prevazute in bugetul 
proiectului, în raport cu cheltuielile cu celelalte activităţi desfăşurate de 
asociaţie/fundaţie/persoană fizică) – 15 pct.  

 
Nr. 
crt. 

Indicatori Punctaj 
maxim  

Punctaj acordat 

1. Ponderea cheltuielilor ocazionate de 
activitatile proiectului pentru care se 
solicita finantarea, in raport cu celelalte  
activitati ale asociatiei /fundatiei 
/organizatiei/persoanei fizice. 
( din bugetul proiectului si al 
aplicantului) 

15       

 TOTAL 15       
 Media aritmetica a punctajului pe criteriu 

 
 

6.3.CONSISTENTA TEHNICA. (Resurse materiale şi umane adecvate tipurilor de 
activitati prevazute in proiect/program) – 15 pct.  
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Punctaj 
maxim  

Punctaj acordat 

1. Situatia juridica a sediului aplicantului 
(in proprietate sau cu drept de folosinta). 

2       

2. Exista dotarile necesare functionarii 
organizatiei aplicante, in functie de 
acivitatile declarate in cererea de 
finantare. 

3       

3. Structura personalului, in general si ale 
echipei de proiect/program, in special, ca 
dimensiune si competente ( din cererea de 
finantare si din C.V.-urile anexate). 

10       

 TOTAL 15       
 Media aritmetica a punctajului pe criteriu 
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6.4.CAPACITATEA DE REALIZARE .(Experienţa aplicantului în domeniul de 
activitati pentru care se solicita finantarea)-20 pct. 

 
Nr. 
crt. 

Indicatori Punctaj 
maxim  

Punctaj acordat 

1. Persoanele beneficiare sunt selectionate pe 
baza unor criterii concrete. Nevoile 
grupului/sociale sun identificate corect si 
oportun (din cererea de finantare) 

5       

2. Sunt utilizate instrumente de lucru 
standardizate, pentru evaluarea 
rezultatelor proiectului/programului 
(anchete sociale, planificare de caz, 
chestionare, fise de evaluare, interviuri 
etc) 

7       

3. Experienta in utilizare si valoarea 
metodelor si tehnicilor ce vor fi 
practicate in desfasurarea 
proiectului/programului.  

5       

4. Planificarea realista a activitatilor si 
acoperirea lor cu resurse  corespunzatoare. 

3       

 TOTAL 20       
 Media aritmetica a punctajului pe criteriu 

 
 

 
6.5.PARTICIPAREA PARTILOR (in ce masura aplicantul implica finantatorul si 

alti actori ai scenei sociale si economice locale) – 15 pct. 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori Punctaj 
maxim  

Punctaj acordat 

1. Raportul intre partea de contributie a 
aplicantului si partea de contributie a 
Consiliului Local Bacau  
(din bugetul proiectului/programului) 

10       

2. Existenta si valoarea partenerilor 
declarati, conform documentelor anexe.  

5       

 TOTAL 15       
 Media aritmetica a punctajului pe criteriu 

 
 
 

6.6. DURABILITATE (experienta asociatiei /fundatiei /organizatiei/persoanei 
fizice in domeniul pentru care solicita finantarea si impactul 
preconizat al activitatilor desfasurate) – 25 pct. 

 
Nr. 
crt. 

Indicatori Punctaj 
maxim  

Punctaj acordat 

1. Existenta unor proiecte similare, derulate in 
ultimii  2 ani, in domeniul pentru care se 
solicita finantarea. 

10       

2. Beneficiarul finantarii are/nu are capacitatea 
de a continua proiectul /programul , in anii 
viitori, pe cont propriu. 

15       

 TOTAL 25       
 Media aritmetica a punctajului pe criteriu 
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REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE 
 

Nr.crt. CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ 
1. 6.1. REZULTATE ASTEPTATE.(Justificare oferita de 

aplicant în raport cu necesităţile şi priorităţile 
comunităţii) 
 

10 

2. 6.2.SOLIDITATE FINANCIARA. (Ponderea cheltuielilor 
prevazute in bugetul proiectului, în raport cu 
cheltuielile cu celelalte activităţi desfăşurate de 
asociaţie/fundaţie/persoană fizică)  
 

15 

3. 6.3.CONSISTENTA TEHNICA. (Resurse materiale şi umane 
adecvate tipurilor de activitati prevazute in 
proiect/program)   
 

15 

4. 6.4.CAPACITATEA DE REALIZARE .(Experienţa aplicantului 
în domeniul de activitati pentru care se solicita 
finantarea) 

20 

5. 6.5. PARTICIPAREA PARTILOR (in ce masura aplicantul 
implica finantatorul si alti actori ai scenei sociale si 
economice locale) 
 

15 

6. 6.6. DURABILITATE (experienta asociatiei /fundatiei 
/organizatiei/persoanei fizice in domeniul pentru care 
solicita finantarea si impactul preconizat al 
activitatilor desfasurate) 

25 

TOTAL PUNCTAJ 100 
 
 

NR.CRT. Membri comisiei (nume, prenume) Semnătura Data 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

   
 


