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Anexa 7
Grila de Evaluare calitativă – Economică
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.3: Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE
GALAȚI
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………
Nr.
de
inregistrare
FLAG

Solicitant
Denumire………………………………..…….....................
Tel/fax………………………
Email ……………………………………………………………

Nr.
crt
1.

Reprezentant legal
Nume
Prenume
Funcţie

Criterii de evaluare economică şi financiară
Calitatea şi coerența proiectului

1.1 Coerenţa documentaţiei tehnico economice
Se va evalua coerenţa documentaţiei tehnico economice, fezabilitatea
calendarului de implementare a proiectului şi dacă există corelaţie între
elementele tehnice şi cele economice înscrise în SF/DALI/PT/MJ, Plan
de achizitii, Bugetul proiectului, Cererea de finantare.
1.2 Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii
Se va evalua claritatea metodologiei de implementare, a planului de
achizitii, a activitatilor previzionate, claritatea documentatiilor atasate
(SF/DALI/PT/MJ).
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2.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

2.1 Solicitantul dovedeşte capacitatea financiară pentru implementarea
proiectului și de a asigura menţinerea rezultatelor şi efectelor
proiectului după încheierea proiectului şi încetarea finanţării
nerambursabile
2.2

Proiectul este fezabil?Proiectul este considerat fezabil daca
incadrarea lui in raportul durata-costuri-impact/rezultate este realist si
demonstrat prin indicatori de management, socio-economici si de timp.

3. Evaluarea economică şi financiară a proiectului
3.1 Structura şi justificarea bugetului propus
Bugetul proiectului este corect întocmit şi corelat cu activităţile
previzionate, cu resursele implicate în realizarea proiectului şi cu
rezultatele /indicatorii prestabiliti.
3.2 Bugetul proiectului este corelat cu graficul de implementare?
3.3 Costurile sunt realiste şi justificate?
Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este
fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția
experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.
Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de
la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI
?)
4 Capacitatea solicitantului pentru implementarea proiectului
4.1 Este descrisa in mod clar si coerent metodologia de implementare a
proiectului? Sunt mentionate si detaliate atributii si competente ale
persoanelor (fizice/juridice) implicate in implementarea proiectului?

