
 
 

  
 
 
 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI 
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăresti 

 
(Anexa 9BT din Ghidul de finanţare) 
Nr. de înregistrare........../Data........ 
 

 
GRILA  DE EVALUARE  TEHNICA 

 
 

MASURA: 4 – Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti  
                        locale 
 
       OPERATIUNEA 4.1: Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi  
                                         produselor din peşte   
       OPERAŢIUNEA 4.3 Promovarea produselor şi serviciilor locale legate de pescuit  
                                        şi acvacultură 
 
       OPERAŢIUNEA 4.4. Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului  
                                          pescăresc 
 
Titlul proiectului ……………………………………… 
Nr. de înregistrare al proiectului:................................. 
Numele prenumele/Denumirea Solicitantului : ……………………………………………… 
Statutul juridic ……………………………………………………………….............................. 
Fax :................Tel:.............................email:........................ 
Date personale (responsabil legal de proiect) 
Nume:……………………………………………………………………………………………….. 
Prenume:……………...……………………………………………………………………………. 
Funcţia responsabilului legal de proiect:……………………………………………………... 
Fax:...................Tel:...................................email:........................... 
Durata de implementare a proiectului:  
Bugetul propus:........................................ 
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:.............................. 

Grila de evaluare tehnică  
 Denumire criteriu Pct. din 

Dosarul CF 
Punctaj 

1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor strategiei 
de dezvoltare a zonei pescăreşti 

  

1.1 Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii şi ale 
operațiunii  

  

 a. Solicitantul demonstrează modul in care proiectul este 
parte integrantă a strategiei locale si modul in care 
proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. 
Solicitantul demonstrează modalitatea în care proiectul 
conduce la un impact economic mai mare;      3 pct. 
 

CF   
Rezultate 
anticipate 
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b. Solicitantul demonstrează parţial modul in care proiectul 

este parte integrantă a strategiei locale si modul in care 
proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. 
Solicitantul demonstrează parţial modalitatea în care 
proiectul conduce la un impact economic mai mare;      
1.5 pct. 
 

c.  Solicitantul nu demonstrează modul in care proiectul 
este parte integrantă a strategii locale si modul in care 
proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. 
Solicitantul nu demonstrează modalitatea în care 
proiectul conduce la un impact economic mai mare.       
0 pct. 

1.2 Crearea  si/sau menţinerea de locuri de muncă permanente   
 - Pentru Operaţiunea 4.1. solicitantul se angajează să 

creeze/menţină mai mult de 1 loc de muncă permanent în 
cadrul proiectului în perioada de derulare a proiectului; 6 pct. 
 
- Pentru Operaţiunea 4.1. solicitantul se angajează să 
creeze/menţină cel mult 1 loc de muncă permanent în cadrul 
proiectului în perioada de derulare a proiectului; 3 pct. 
 
- Pentru Operaţiunea 4.2. solicitantul se angajează să 
creeze/menţină mai mult de 12 locuri de muncă permanente în 
cadrul proiectului în perioada de derulare a proiectului, precum 
şi mai mult de 39 locuri de muncă temporare; 6 pct. 
 
- Pentru Operaţiunea 4.2. solicitantul se angajează să 
creeze/menţină cel mult 12 locuri de muncă permanente în 
cadrul proiectului în perioada de derulare a proiectului, precum 
şi cel mult 39 locuri de muncă temporare; 3 pct. 
 
- Pentru Operaţiunea 4.3. solicitantul se angajează să 
creeze/menţină mai mult de 2 locuri de muncă temporare în 
cadrul proiectului în perioada de derulare a proiectului; 6 pct. 
 
- Pentru Operaţiunea 4.3. solicitantul se angajează să 
creeze/menţină cel mult 2 locuri de muncă temporare în cadrul 
proiectului în perioada de derulare a proiectului; 3pct. 
 
- Pentru Operaţiunea 4.4. solicitantul se angajează să creeze 
mai mult de 3 locuri de muncă temporare; 6 pct. 
 
 

CF  
Rezultate 
anticipate 
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- Pentru Operaţiunea 4.4. solicitantul se angajează să creeze 
cel mult 3 locuri de muncă temporare. 3 pct. 
 

1.3. Proiectele derulate de femei/tineri pana in 40 ani   
 a. Proiectul derulat de femei/tineri pana in 40 ani;               

4 pct. 
 
b. Proiectul nu este derulat de femei/tineri pana in 40 ani.   

1 pct. 
 

CF  

 

1.4 Importanţa proiectului pentru zona pescărească   
 a. proiectul deserveşte mai mult de o localitate;                  

6 pct. 
 
b. proiectul deserveşte o localitate.                                     

3 pct. 
 

CF  
Rezultate 
anticipate 

 

 

1.5 Utilizarea resurselor locale   
 a. În activitatea curentă, solicitantul/organizaţia utilizează 

preponderent resurse naturale şi umane locale;          3-
6 pct. 

b. În activitatea curentă, solicitantul/organizaţia  utilizează 
parţial resurse naturale şi umane locale;      1-3 pct. 
 

c. În activitatea curentă, solicitantul/organizaţia nu 
utilizează resurse naturale şi umane locale. 0-1 pct. 

CF.  
PA  

 

1.6 Promovarea egalităţii de şanse şi a nediscriminării   
 a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică 

privind nediscriminarea şi, în contextul acestui proiect, 
identifică potenţiale aspecte legate de discriminare şi 
prevede mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse, 
inclusiv în cadrul contractelor de achiziţii. Proiectul 
prevede crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ 
echipamentelor pentru accesul persoanelor cu 
dizabilităţi, unde este cazul;                          3-6 pct. 
 

b. Solicitantul respectă cerinţe minime în domeniu;           
1-3 pct. 
 

c. Solicitantul nu identifică cerinţe minime în domeniu.      
0 pct. 

 
 

CF  
P.A. 
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1.7 Promovarea dezvoltării durabile (protecţia mediului şi 

eficienţa energetică)   

 a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a 
calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei 
energetice; 3-6 pct. 
 

b. Proiectul implementează parțial măsuri de îmbunătăţire 
a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei 
energetice; 1-3 pct. 
 

c. Proiectul nu implementează măsuri de îmbunătăţire a 
calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei 
energetice. 0 pct. 

CF.  
PA  

 
 

 

1.8 Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea societăţii 
informaţionale   

 a. Investiţia propusă conduce la creşterea gradului de 
utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor 
informatice în procesul de producţie/ prestare servicii. 
Proiectul are potenţial inovativ;    3- 6 pct. 

 
b. Investiţia propusă menţine/ nu duce la creşterea 

gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau 
a soluţiilor informatice în procesul de producţie / 
prestare servicii (potenţialul inovativ al proiectului este 
nesemnificativ).  0-3 pct. 

CF 
PA 

 

1.9 Valoarea adăugată a proiectului   
 a. Comunităţile locale din zona pescărească sunt 

implicate în/ contribuie la implementarea proiectului. 
Proiectul este complementar cu alte proiecte finanțate 
din fonduri POP; 3- 6 pct. 

b. Comunităţile locale din zona pescărească sunt 
implicate parţial sau deloc în/ contribuie la 
implementarea proiectului. Proiectul nu este 
complementar cu alte proiecte finanțate din fonduri 
POP.  0-3 pct. 

CF 
PA 

 

1.10 Relevanța proiectului pentru grupurile țintă   
 a. Proiectul contribuie la informarea adecvata a grupului 

ţintă;  
6 pct. 

b. Proiectul contribuie parțial la informarea grupului ţintă;  
            3 pct. 

c. Proiectul nu contribuie la informarea grupului ţintă.         
0 pct. 

CF 
PA 
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1.11 Relevanţa comunicării publice pentru dezvoltarea zonei 

pescăreşti   

 a. Proiectul promovează în mod adecvat produse 
pescăreşti sau activităţi din domeniul piscicol; 6 pct. 

b. Proiectul promovează în mod relativ produse pescăreşti 
sau activităţi din domeniul piscicol;  3 pct. 

c. Proiectul nu promovează produse pescăreşti sau 
activităţi din domeniul piscicol. 0 pct. 

CF 
PA 

 

2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea  proiectului 
 

  

2.1  Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul din punct 
de vedere tehnic 

  

 a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt 
clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea 
proiectului. Solicitantul are experienţă în domeniul de 
activitate ce face obiectul proiectului propus; 2-3 pct. 

b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt 
suficiente. Atribuţiile membrilor echipei de proiect nu 
acoperă în totalitate activităţile prevăzute pentru 
managementul şi implementarea proiectului. 
Solicitantul are experienţă relativă în domeniul de 
activitate ce face obiectul proiectului propus;0.5-1.5 pct.

c. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt 
insuficiente. Solicitantul nu are experienţă în domeniul 
de activitate ce  face obiectul proiectului propus (nu a 
mai desfăşurat activitatea economică ce face obiectul 
proiectului).                                                       0-0.5 pct.

 
 
 
 
 

CF 

 

2.2 Gradul de pregătire a proiectului   
 a. Contextul proiectului este clar prezentat. Grupurile țintă 

sunt identificate și cuantificate și sunt în aria eligibilă a 
proiectului; 
6 pct. 

b. Contextul proiectului este parțial prezentat. Grupurile 
țintă sunt parțial identificate și cuantificate și sunt parțial 
din aria eligibilă a proiectului.                                            
3 pct. 

CF 
 

 

2.3 Metodologia de implementare a proiectului DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC 

   

 a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în 
perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului 
sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în 
cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile 
membrilor echipei de proiect şi cu planificarea 

 
CF 
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achiziţiilor publice. Rezultatele anticipate şi 
indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi 
ţintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri şi 
mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor;               
3 pct. 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în 
perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului 
sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate în cadrul 
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor 
echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea 
achiziţiilor publice. Rezultatele anticipate şi 
indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu 
activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt 
identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a 
riscurilor sunt ineficace; 

       1.5 pct. 
c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva 

realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt 
identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul 
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor 
echipei de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor 
publice. Rezultatele anticipate şi indicatorii de 
realizare  sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele 
stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau 
mecanisme de gestionare a lor.                                       
0.5 pct. 

2.4 Sustenabilitatea proiectului din punct de vedere tehnic   
 a. Solicitantul a identificat acțiunile necesare pentru 

asigurarea continuității proiectului, a identificat și 
estimat disponibilitatea resurselor umane necesare 
sustenabilității proiectului și prezintă modul în care 
rezultatele/experiența obținute prin proiect vor fi 
diseminate și vor produse efecte multiplicatoare;  
6 pct. 

 
b. Solicitantul identifică parțial acțiunile necesare pentru 

asigurarea continuității proiectului, estimează 
disponibilitate relativă a resurselor umane necesare 
sustenabilității proiectului și prezintă parțial modul în 
care rezultatele/experiența obținute prin proiect vor fi 
diseminate și vor produse efecte multiplicatoare;   
3 pct. 
 
 

CF  
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c. Solicitantul nu identifică acțiunile necesare pentru 

asigurarea continuității proiectului, nu estimează 
disponibilitatea resurselor umane necesare 
sustenabilității proiectului și nu prezintă modul în care 
rezultatele/experiența obținute prin proiect vor fi 
diseminate și vor produse efecte multiplicatoare.  
0 puncte 

2.5 Impactul proiectului    
 a. Proiectul promovează învățarea continuă și/sau 

asigură calificări/abilități ce permit să continue 
învățarea. Proiectul conduce la dezvoltarea capacității 
tehnice și/sau manageriale ale grupurilor țintă; 

      6 pct. 
b. Proiectul promovează parțial învățarea continuă 

și/sau asigură parțial calificări/abilități ce permit să 
continue învățarea. Proiectul conduce la dezvoltarea 
relativă a  capacității tehnice și/sau manageriale ale 
grupurilor țintă; 

      3 pct. 
c. Proiectul nu promovează învățarea continuă și/sau nu 

asigură calificări/abilități ce permit să continue 
învățarea. Proiectul nu conduce la dezvoltarea 
capacității tehnice și/sau manageriale ale grupurilor 
țintă.  

      0 pct. 

CF  

 
Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.  
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obţinute la subcriteriile respective.  
În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 51. 
Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. 

 
Elaborat de:……………………………… 

Data finalizării completării grilei de evaluare ....................... 
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