
 
 

Grila de evaluare a notelor conceptuale 

 

Codul unic de 
identificare al 
proiectului 

Inserați codul unic care constă din codul regiunii (C, N, S), cifrele care 

semnifică prioritatea și măsura la care se referă proiectul (11, 12, 13, 21, 22, 

23, 31, 32, 33) și numărul unic de înregistrate din trei cifre (de ex. 001). 

Exemplu: prima notă conceptuală depusă la ADR Nord pentru Prioritatea 1, 

Măsura 1.1 – “Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a 

staţiilor de epurare” va avea codul N11001 

 

Titlul proiectului 
 
 

Întrunirea condițiilor eliminatorii 
 

A fost respectată data limită de prezentare a notei conceptuale?  
Da = Următoarea întrebare 

Nu = Eliminatoriu 

Aplicantul este eligibil? (conform secțiunii 2.1.1 din Instrucțiunea 
pentru utilizatori) 

Da = Următoarea întrebare 

Nu = Eliminatoriu 

Nota conceptuală a fost depusă conform formularului solicitat în 
Apel?(Conform Anexei A, Partea I) 

Da = Următoarea întrebare 

Nu = Eliminatoriu 

Acolo unde este cazul (proiect de cooperare intercomunală): este clar 
stabilit cum va fi asigurată menținerea, întreținerea și funcționarea 
investiției și cum se vor organiza partenerii pentru prestarea serviciilor 
publice ce țin de scopul proiectului (a se vedea și criteriul nr. 5). După 
caz: există sau va fi creată întreprinderea prestatoare de servicii? 

Da/Nu 
este cazul 

= 
Următoarea întrebare 

Nu = Eliminatoriu 

Propunerea se încadrează în obiectivele şi priorităţile apelului de 
proiecte? (conform secțiunii 2.1.5 din Instrucțiunea pentru utilizatori) 

Da = Evaluarea conform criteriilor 

Nu = Eliminatoriu 

 
Punctaj acumulat conform criteriilor de evaluare 

 

Nr. Criteriu Punctaj 
Coeficient 

de 
importanță 

Scor = 
punctaj x 
coeficient 

1. Impactul regional al proiectului (conform secțiunii “Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă” din nota 
conceptuală). Aria geografică de impact a proiectului: 

  Include două sau mai multe raioane din regiune 4 

x3 
Exemplu: 
4 x 3 = 12 

  Include un raion sau cel puțin 5 primării din regiune 3 

  Include 2-4 primării din regiune 2 

  Este o singură comunitate locală (sat, comună, oraș) 1 

2. Relevanța proiectului pentru atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltarea regională (conform secțiunii 
“Relevanţa şi impactul regional” din nota conceptuală) 

 
 Relevanța proiectului este demonstrată, cu referințe clare la 

obiectivele/prioritățile strategice, precum și la 
necesităţile/dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv 

4 

x2  
 

 Relevanța proiectului a fost declarată fără o justificare clară, 
totuși, aceasta pare rezonabilă 

2 

  Relevanța nu a fost indicată sau este vădit nejustificată 0 

3. Sunt produsele și rezultatele acestui proiect definite explicit și vizează acestea un grup-țintă clar? 
(Conform secțiunilor “Produsele proiectului”, ”Rezultatele proiectului”și ”Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul 
ţintă” din nota conceptuală) 

 

 Produsele/rezultatele sunt clar specificate în termeni de calitate și 
cantitate și urmează logica activităților propuse contribuind deplin 
la realizarea obiectivelor proiectului. Grupul țintă (beneficiarii) este 
clar identificat și cuantificat. 

5 
x2  

 - Situație intermediară între 3 și 5 puncte 4 



 

 Produsele/rezultatele sunt relativ clar specificate și urmează 
logica activităților propuse totuși acestea nu sunt 
cuantificabile/măsurabile. Grupul țintă (beneficiarii) este clar 
identificat, dar nu este cuantificat.  

3 

 - Situație intermediară între 1 și 3 puncte 2 

 

 Produsele/rezultatele sunt vagi sau nu sunt menționate și nu 
rezultă logic din activitățile propuse.  Grupul țintă (beneficiarii) nu 
este specificat, este vag definit sau nu este relevant pentru 
proiect. 

1 

4. Potențialul de multiplicare a proiectului 

 
 Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune 

sau din alte regiuni  
+2 

x1  

 
 Rezultatele proiectului pot fi extinse pentru un număr mai mare de 

persoane din regiune  
+2 

 
 Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care 

să aibă un impact benefic asupra dezvoltării regiunii  
+2 

 
 Implementarea proiectului poate atrage investiții suplimentare în 

regiune  
+2 

 
 Acest proiect este complementar sau creează sinergii cu alte 

proiecte propuse în cadrul acestui Apel sau implementate în 
regiune 

+2 

5. Dezvoltarea parteneriatelor regionale 

 
 Proiectul are mai mulți parteneri și/sau asociați și fiecare are un 

rol bine definit în proiect  
4 

x2  
 

 Proiectul include mai mulți parteneri și/sau asociați, însă rolul 
acestora în proiect nu este bine definit  

2 

  Proiectul nu include parteneri și/sau asociați  0 

 
Punctaj maxim posibil – 48 
Punctaj minim posibil – 5 


