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Anexa nr.4 

la anunţul privind desfăşurarea concursului de selectare a 

proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire 

 

GRILA DE EVALUARE 

a propunerii de proiect 

 

Nr. și data de înregistrare  

Denumirea instituției  

Titlul proiectului  

Suma proiectului (lei), inclusiv:  

Valoarea solicitată din mijloacele FMP  

 

Nr. 

d/o 
Criteriile de evaluare 

Punctajul acordat de 

Comisia specializată 

0 10 15 20 

1. Corespunderea şi descrierea acţiunilor propuse pentru 

implementarea cu lista specificaţiilor prevăzute în anunţul privind 

desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi 

prevenire a riscurilor de îmbolnăvire. 

 * * 

 

2. Evaluarea solicitantului: 

2.1.Nivelul de competență și calificare al managerului de proiect; 

2.2. Calificarea membrilor echipei de proiect; 

2.3.Calificarea personalului de instruire/formare a medicilor de familie 

și medicilor oncologi din teritoriu     

3. Evaluarea proiectului: 

3.1. Fundamentarea obiectivelor proiectului. Obiectivele sunt clare, 

concrete, măsurabile, pot fi atinse și delimitate în timp; 

3.2 Activităţile propuse sunt adecvate, practice şi legate de obiectivele 

şi rezultatele scontate; 

3.3. Rezultatele scontate ale proiectului vor avea un impact sustenabil 

(durabil) asupra grupului stabilit. 

  

  

4. Bugetul și eficienţa costurilor: 

4.1. Nivelul estimat al costurilor este argumentat, realist şi în 

concordanţă cu activităţile planificate; 

4.2. Raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate este 

satisfăcător; 

4.3. Resursele bugetare sunt eficient distribuite pentru implementarea 

proiectului. 

    

5. Calitatea raportării și verificării/monitorizării activității de 

evaluare a rezultatelor: 

5.1. Tehnicile de monitorizare, evaluare şi raportare a rezultatelor sunt 

prevăzute și descrise clar.  

* * 

 

 

PUNCTAJUL TOTAL  
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Au votat: pro/contra/s-au abținut 
 
Președintele Comisiei: ______________________________________ (____________) 

Vicepreședintele Comisiei: ______________________________________ (____________) 

Membrii Comisiei: ______________________________________ (____________) 

 ______________________________________ (____________) 

Secretarul Comisiei: ______________________________________ (____________) 
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Criteriul nr.1 Corespunderea şi descrierea acțiunilor propuse pentru implementarea 

proiectului cu lista specificaţiilor prevăzute în anunţul privind desfăşurarea concursului de selectare a 

proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire  

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă în cazul în care proiectul conţine acţiuni ce corespund 

specificaţiilor din anunț; 

Punctaj minim (0 puncte) se acorda în cazul în care proiectul nu conţine acţiuni ce corespund 

specificaţiilor din anunț. 

 

Criteriul nr.2 Evaluarea solicitantului: 

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă în cazul în care proiectul întruneşte toți 3 indicatori: 

2.1. Nivelul de competenţă şi calificare a managerului de proiect. Managerul de proiect 

trebuie să dețină experiență de cel puțin 3 ani în domeniul managementului. 

2.2. Calificarea persoanelor angajate implicate direct în prestarea serviciilor în domeniul 

oncologic, inclusiv abilități de lucru cu auditoriul (vor fi prezentate diplome şi certificate care atestă 

acest fapt). 

2.3. Calificarea personalului de instruire/formare a lucrătorilor din domeniul sănătății: 

experiența cel puțin 5 ani în medicină, cu prioritate în oncologie, categorie superioară, experiența 

anterioară în proiecte, abilități de instruire, limbile de comunicare română și rusă.  

Punctaj intermediar (15 puncte) se acordă în cazul în care proiectul întruneşte 2 dintre 3 

indicatori; 

Punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul în care proiectul întruneşte 1 dintre 3 

indicatori; 

Punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul în care proiectul nu întruneşte nici un indicator. 

 

Criteriul nr.3 Evaluarea proiectului: 

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă în cazul în care proiectul întruneşte toţi 3 indicatori: 

3.1. Fundamentarea obiectivelor proiectului. Obiectivele sunt clare, concrete, măsurabile, pot 

fi atinse și delimitate în timp; 

3.2. Activităţile propuse sunt adecvate, practice şi legate de obiectivele şi rezultatele scontate; 

3.3. Rezultatele scontate ale proiectului vor avea un impact sustenabil (durabil) asupra 

grupului stabilit; 

Punctaj intermediar (15 puncte) se acordă în cazul când proiectul contribuie la realizarea a 2 

indicatori; 

Punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul când proiectul întrunește 1indicator; 

Punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când proiectul nu întrunește nici un indicator. 

 

Criteriul nr.4 Bugetul și eficienţa costurilor:  

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă în cazul în care proiectul întruneşte toți 3 indicatori: 

4.1. Nivelul estimat al costurilor este argumentat, realist şi în concordanţă cu activităţile 

planificate; 

4.2. Raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate este satisfăcător; 
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4.3. Resursele bugetare sunt eficient distribuite pentru implementarea proiectului. 

Punctaj intermediar (15 puncte) se acordă în cazul în care proiectul întruneşte 2 dintre 3 

indicatori; 

Punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul în care proiectul întruneşte 1 dintre 3 

indicatori; 

Punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul în care proiectul nu întruneşte nici un indicator. 

 

 Criteriul nr.5 Calitatea raportării și verificării/monitorizării activității de evaluare a 

rezultatelor: 

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă dacă este prevăzută o procedură clar descrisă pentru 

realizarea evidenței volumului de servicii prestate, numărului de persoane deservite, monitorizării și 

evaluării rezultatelor (cu indicatori de rezultat); 

Punctaj minim (0 puncte) se acordă dacă nu este prevăzută o procedură clar descrisă pentru 

realizarea evidenței volumului de servicii prestate, numărului de persoane deservite, monitorizării și 

evaluării rezultatelor (cu indicatori de rezultat). 


