ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăresti
(Anexa 9AT din Ghidul de finanţare)
Nr. de înregistrare........../Data.........
GRILA DE EVALUARE TEHNICA
MASURA: 4 – Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti
locale
OPERAŢIUNEA 4.2 Infrastructură pentru comercializarea produselor pescăreşti
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
Punctaj
Dosarul CF
1.
Relevanţa proiectului la realizarea obiectivelor strategiei
de dezvoltare a zonei pescăreşti
1.1
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii şi ale
operaţiunii
a. Solicitantul demonstrează modul in care proiectul este
parte integrantă a strategiei locale si modul in care
proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei.
CF
Solicitantul demonstrează modalitatea în care proiectul
conduce la un impact economic mai mare 3puncte
PA
b. Solicitantul demonstrează parţial modul in care proiectul
Rezultate
este parte integrantă a strategiei locale si modul in care
anticipate
proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei.
Solicitantul demonstrează parţial modalitatea în care
proiectul conduce la un impact economic mai mare
1.5puncte

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

1.2

1.3.

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 puncte
Crearea si/sau menţinerea de locuri de muncă permanente
- Solicitantul se angajează să creeze sau să menţină mai
multe locuri de muncă temporare sau permanente decât cele
prevăzute în ghid la cap 2.2 pct.5 ; 6 puncte
- Solicitantul se angajează să creeze sau să menţină atâtea
locuri de muncă temporare sau permanente câte sunt
prevăzute în ghid, la cap. 2.2 pct.5 ; 3 puncte
Proiectele derulate de femei/tineri pana in 40 ani
a. Proiectul derulat de femei/tineri pana in 40 ani
4puncte
b. Proiectul nu este derulat de femei/tineri pana in 40 ani
1punct

1.4

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

6

b. proiectul deserveşte o localitate
3 pct.
1.5

1.6

Utilizarea resurselor locale
a. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizaţia
utilizează preponderent resurse naturale/ materie primă
şi forţă de muncă locale. 3-6 puncte
b. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizaţia
utilizează parţial resurse naturale /materie primă şi forţă
de muncă locale. 1-3 puncte
c. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizaţia
nu utilizează resurse naturale / materie primă şi forţă de
muncă locale. 0-1 puncte
Promovarea egalităţii de şanse şi a nediscriminării
a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică

CF
PA
Rezultate
anticipate
PT

CF
PA
Rezultate
anticipate

CF
PA
Rezultate
anticipate
PT
Certificat de
urbanism

CF.
PT
PA

CF
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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.

P.A.
PT

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

1.7

c. Solicitantul nu identifică cerinţe minime în domeniu. 0
pct.
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 puncte
b. Proiectul respectă cerinţe minime în privinţa protejării
mediului înconjurător şi a eficienţei energetice
1-3
puncte

1.8

2.
2.1

c. Proiectul nu respectă cerinţe minime în privinţa
protejării mediului înconjurător şi a eficienţei energetice
0 puncte
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 puncte
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 puncte
Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
Capacitatea solicitantului de a realiza investiţia propusă din
punct de vedere tehnic
a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt

CF.
PT
PA
Fisa tehnica
de mediu
sau acordul
de mediu

CF
PA
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clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea
proiectului. Solicitantul are experienţă în domeniul de
activitate ce face obiectul proiectului propus. 23puncte
PA
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.
0.5-1.5puncte
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 0.5puncte
2.2

Gradul de pregătire/maturitate a proiectului
a. Solicitantul are toate autorizaţiile necesare 6 pct.
b. Solicitantul este in curs de obţinere a autorizaţiilor
necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul)
3 pct.

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
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 puncte
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

PT
Avize,
autorizaţii,.
Părţi
desenate
PT.

CF
PT
P.A.
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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 1.5puncte

2.4

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 puncte
Coerenţa documentaţiei tehnico-economice – secţiunea
tehnica
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate.
Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile
scrise. Piesele scrise sunt corelate si respecta in
totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza
tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul).2-3
pct.
b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate.
Piesele desenate sunt parţial complete şi nu corespund
cu părţile scrise / Piesele desenate nu sunt complete şi
corespund parţial cu părţile scrise. Piesele scrise sunt
corelate si respecta concluziile din studiile de teren,
expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este
cazul). 1-2 pct.
c. Datele sunt insuficiente şi, în mica măsură justificate.
Piesele desenate sunt parţial complete şi nu corespund
cu părţile scrise / Piesele desenate nu sunt complete şi
corespund parţial cu părţile scrise. Piesele scrise sunt
parţial corelate si nu respecta in totalitate concluziile din
studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic,
PUZ, etc. (daca este cazul) 0.5-1 pct.
d. Datele sunt insuficiente şi/sau slab justificate.
Piesele desenate nu sunt complete şi nu corespund cu
părţile scrise. Piesele scrise nu sunt corelate si nu

PT
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2.5

2.6

respecta in totalitate concluziile din studiile de teren,
expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este
cazul) 0-0.5 pct.
Relevanta soluţiei tehnice
a. Soluţia propusă prin proiect răspunde în totalitate
scopului/ obiectivelor acestuia. Situaţia
actuala/existenta a obiectivului de investiţii este
detaliata si completa. Descrierea
constructivă/funcţională şi tehnologică este detaliata si
completa. Descrierea lucrărilor de baza/lucrărilor de
modernizare/funcţională a dotărilor, s.a. este detaliata si
completa.
Sunt descrise detaliat funcţiunile si capacităţile,
sistemul funcţional pe specialităţi. Este realizată analiza
de consum a utilităţilor sau consumul de utilităţi.
Sunt prezentate toate piesele desenate solicitate
conform HG28/2008 (dacă este cazul).
6 pct.
b. Soluţia propusă prin proiect răspunde parţial scopului/
obiectivelor acestuia. Situaţia actuala/existenta a
obiectivului de investiţii este parţial descrisa si
completa.
Descrierea constructivă/funcţională şi tehnologică este
parţial prezentata si completa. Descrierea lucrărilor de
baza/lucrărilor de modernizare/funcţională a dotărilor,
s.a. este parţial prezentata si completa.
Sunt descrise funcţiunile si capacităţile, sistemul
funcţional pe specialităţi.
Sunt prezentate majoritatea pieselor desenate solicitate
conform HG28/2008 (dacă este cazul).
3 pct.
c. Soluţia propusă prin proiect răspunde în mică măsură
scopului/ obiectivelor acestuia.
Nu sunt descrise funcţiunile si capacităţile, sistemul
funcţional.
Nu sunt prezentate piesele desenate solicitate conform
HG28/2008 (dacă este cazul). 1 pct.
Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării
nerambursabile din punct de vedere tehnic
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura
menţinerea, întreţinerea investiţiei, după încheierea
proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile
(Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an
al proiecţiei)

PT

PT
PA
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3 puncte
b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura
menţinerea, întreţinerea investiţiei, după încheierea
proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile
(Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an
al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte
mult de 0) 1.5 puncte
c. Fluxul de numerar cumulat este negativ cel puţin întrun an din perioada proiecţiei 0 puncte
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 .......................

