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GRILA DE EVALUARE DE CONȚINUT PENTRU APELUL 1 
 Titlul cererii de finanţare  

Numărul de înregistrare a cererii  
Data înregistrării cererii  
Ora înregistrării cererii  
Aplicant  

 Nr. crt. Criteriu Scor maxim Justificarea evaluatorului 
1. Stadiul identificării partenerului  15   Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 15, având în vedere următoarele repere: 

 scorul maxim, de 15 puncte, va fi acordat în cazul în care aplicantul a identificat deja cel puțin un potențial partener din Statele donatoare/ România și a depus împreună cu cererea de finanțare Declarația de eligibilitate semnată de acesta, care atestă acceptul acestuia de a participa la întâlniri bilaterale împreună cu aplicantul pentru a pune bazele unei cooperări viitoare și pentru a analiza oportunitatea, respectiv a contribui la elaborarea și depunerea în parteneriat a unui proiect în cadrul Programului/ apelului vizat 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care aplicantul nu a făcut niciun demers de identificare a cel puțin unui potențial partener din Statele donatoare/ România 

 

2. Stadiul dezvoltării proiectului 15   Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 15, având în vedere următoarele repere: 
 scorul maxim, de 15 puncte, va fi acordat în cazul în care aplicantul și potențialul/ potențialii lui parteneri din Statele donatoare/ România au agreat deja, de principiu, asupra cel puțin unei idei de proiect pe care să o dezvolte în vederea depunerii în parteneriat a unui proiect eligibil în cadrul Programului/ apelului vizat 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care aplicantul nu a avansat nicio idee de proiect pe care și-ar dori să o dezvolte și depună în cadrul Programului/ apelului vizat, în parteneriat cu o entitate din Statele donatoare/ România 

 

3. Experiența potențialului Promotor de Proiect în domeniul vizat prin proiect 10  
 Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 10, având în vedere următoarele repere: 

 scorul maxim, de 10 puncte, va fi acordat în cazul în care potențialul Promotor de Proiect a mai fost implicat în ultimii 5 ani în derularea unor activități și/ sau proiecte relevante pentru domeniul proiectului vizat 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care potențialul Promotor de Proiect nu a fost implicat în ultimii 5 ani în derularea niciunei activități/ niciunui proiect relevant/e pentru domeniul proiectului vizat 
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4. Experiența potențialului/ilor partener/i în domeniul vizat prin proiect 10  
 Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 10, având în vedere următoarele repere: 

 scorul maxim, de 10 puncte, va fi acordat în cazul în care cel puțin unul dintre potențialii parteneri a mai fost implicat în ultimii 5 ani în derularea unor activități și/ sau proiecte relevante pentru domeniul proiectului vizat 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care niciunul dintre potențialii parteneri nu a mai fost implicat în ultimii 5 ani în derularea niciunei activități/ niciunui proiect relevant pentru domeniul proiectului vizat 

 

5. Justificarea și valoarea adăugată a parteneriatului propus  15  
 Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 15, având în vedere următoarele repere: 

 scorul maxim, de 15 puncte, va fi acordat în oricare din următoarele cazuri: (1) potențialii parteneri (din România și din Statele donatoare) au o experiență relevantă în domeniul proiectului iar aria lor de expertiză este complementară (au implementat proiecte/ activități în sub-domenii diferite, au furnizat servicii diferite unor categorii diferite de beneficiari țintă etc.), prin urmare parteneriatul va facilita transferul de cunoștințe și abilități între parteneri, acest transfer fiind util și necesar în elaborarea și implementarea proiectului vizat sau (2) unul dintre potențialii parteneri are o experiență relevantă în domeniul proiectului, prin urmare parteneriatul va facilita transferul de cunoștințe și abilități către partenerul cu experiență mai redusă, acest transfer fiind util și necesar în elaborarea și implementarea proiectului vizat 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care niciunul dintre potențialii parteneri (din România și din Statele donatoare) nu au nicio experiență în domeniul proiectului sau a Programului, parteneriatul și proiectul neputând facilita transferul de cunoștințe, abilități, experiență sau bune practici între parteneri, utile și necesare în elaborarea și implementarea proiectului vizat 

 

 

6. Implicațiile pe termen mediu și lung ale parteneriatului propus 5  
 Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 5, având în vedere următoarele repere: 

 scorul maxim, de 5 puncte, va fi acordat în cazul în care parteneriatul propus va avea un impact considerabil și sustenabil în privința întăririi relațiilor bilaterale de cooperare între România și Statul/ Statele donatoare de unde provin/e partenerul/ii de proiect 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care parteneriatul propus nu va contribui în niciun fel la atingerea obiectivelor Programului în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor bilaterale de cooperare între România și Statul/ Statele donatoare de unde provin/e partenerul/ii 

 

 

7. Rezultatele așteptate ale activităților bilaterale planificate 15  
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 Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 15, având în vedere următoarele repere: 
 scorul maxim, de 15 puncte, va fi acordat în cazul în care activitățile bilaterale planificate au ca rezultat așteptat imediat elaborarea în comun a unui proiect/ unei cereri de finanțare (în schiță sau formă finală) pentru apelul vizat în cadrul Programului și a unui acord de parteneriat (în schiță sau formă finală) sau a unei scrisori de intenție privind colaborarea în cadrul proiectului vizat a entităților participante la activitățile bilaterale 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care activitățile bilaterale planificate nu au ca rezultat așteptat imediat elaborarea niciunui proiect, parteneriat, document/ scrisoare de intenție privind o viitoare colaborare/ plan concret de cooperare viitoare/ de dezvoltare a relațiilor bilaterale în ariile specifice Programului, semnat între entitățile participante la activități 

 

 

8. Relevanța și justificarea activităților și a costurilor planificate 15  
 Evaluatorul va acorda un scor de la 0 la 15, având în vedere următoarele repere: 

 scorul maxim, de 15 puncte, va fi acordat în cazul în care activitățile planificate sunt necesare și relevante și implică costuri rezonabile 
 scorul minim, de 0 puncte, va fi acordat în cazul în care activitățile planificate sunt inutile și nerelevante și implică costuri nerezonabile 

 

 

PUNCTAJ ŞI REZOLUŢIE FINALĂ (aprobat/ respins*)   
 * o cerere poate fi aprobată doar dacă primește minim de 60 de puncte 
 Numele evaluatorului  

Data finalizării evaluării  
 Semnătura evaluatorului    

 


