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Anexa nr.4 

la anunțul privind desfășurarea concursului de selectare a 

proiectelor de profilaxie și 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 și descrierea acțiunilor propuse pentru 

implementarea proiectului cu prevederile: 

1. Protocolului clinic național "Tuberculoza la adult", aprobat 

prin Ordinul MSMPS nr. 441 din 05.05.2020 și  Protocolului 

clinic național "Tuberculoza la copil", aprobat prin Ordinul 

MSMPS nr.440 din 05.05.2020; 

2. Dispoziției MS nr.107-d din 27.02.2023 „Cu privire la 

organizarea activităților de depistare țintă a tuberculozei și a 

activităților de informare, educare și suport psiho-social pentru 

creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, 

implementate de către organizațiile neguvernamentale” 

 * *  

2. Corespunderea acoperirii teritoriale cu prevederile  

Dispoziției nr.107-d din 27.02.2023 „Cu privire la organizarea 

activităților de depistare țintă a tuberculozei și a activităților de 

informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea 

aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, implementate 

de către organizațiile neguvernamentale” – raioanele Ialoveni, 

Glodeni, Ungheni  

* * 

 

3. Evaluarea solicitantului: 

3.1. Experiența anterioară a persoanelor angajate implicate în 

prestarea serviciilor similare; 

3.2. Capacitatea de derulare a proiectului în teritoriile propuse; 

3.3. Descrierea parteneriatului     

4. Evaluarea proiectului: 

4.1. Fundamentarea obiectivelor proiectului. Obiectivele sunt 

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

4.2. Activitățile propuse sunt inovative, practice și legate de 

obiectivele și rezultatele așteptate; 

4.3. Rezultatele așteptate ale proiectului vor avea un impact 

sustenabil (durabil) asupra grupului stabilit     

5. Bugetul, eficiența costurilor, calitatea monitorizării și 

activități de evaluare a rezultatelor:  
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Nr. 

d/o 
Criteriile de evaluare 

Punctajul acordat de Comisia 

specializată 

0 10 15 20 

5.1. Nivelul estimat al costurilor este argumentat și în 

concordanță cu activitățile planificate și rezultatele așteptate; 

5.2. Resursele bugetare sunt eficient distribuite pentru 

implementarea proiectului; 

5.3 Tehnicile de monitorizare, evaluare și raportare a 

rezultatelor sînt prevăzute și descrise clar 

 

PUNCTAJUL TOTAL  

 

 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 prevederile: 

-  Protocolului clinic național "Tuberculoza la adult", aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 441 

din 05.05.2020; 

- Protocolului clinic național "Tuberculoza la copil", aprobat prin Ordinul MSMPS nr.440 

din 05.05.2020; 

- Dispoziției MS nr.107-d din 27.02.2023 „Cu privire la organizarea activităților de depistare 

țintă a tuberculozei și a activităților de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea 

aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, implementate de către organizațiile 

neguvernamentale” 

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă proiectelor ce includ activități de profilaxie și depistare 

descrise în rândul grupurilor de risc si vigilență sporită la TB din comunități conform metodelor, 

tehnicilor și procedurilor descrise în PCN-123 şi PCN-55 (C.2.2. Profilaxia tuberculozei, C.2.3. 

Depistarea tuberculozei (Screening-ul TB), precum şi în Dispoziţia MS nr.107-d din 27.02.2023; 

Punctaj minim (0 puncte) se acorda proiectelor ce includ activități ce nu corespund metodelor 

tehnicilor și procedurilor descrise în unul din capitolele PCN-123 şi PCN-55, precum şi în 

Dispoziţia MSMPS nr. 107-d din 27.02.2023. 

 

Criteriul nr.2 Corespunderea acoperirii teritoriale cu prevederile Dispoziției nr.107-d din 

27.02.2023 „Cu privire la organizarea activităților de depistare țintă a tuberculozei și a activităților 

de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament și prevenirea 

recidivelor, implementate de către organizațiile neguvernamentale - Ialoveni, Glodeni, Ungheni 

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă în cazul când activitățile propuse se vor desfășura în 

raioanele din lista enunțată mai sus; 

Punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când activitățile propuse se vor desfășura în afara 

raioanelor din lista enunțată mai sus. 

 

Criteriul nr.3 Evaluarea solicitantului 

Punctaj maxim (20 puncte) se acordă în cazul când proiectul întrunește 3 indicatori: 

3.1. Experiența anterioară a persoanelor angajate implicate în prestarea serviciilor similare 

(vor fi prezentate confirmări de angajare anterioară în proiecte similare); 

3.2. Capacitatea de derulare a proiectului în teritoriile propuse; 

3.3. Descrierea parteneriatului 

Punctaj intermediar (15 puncte) se acordă în cazul când proiectul întrunește 2 din 3 indicatori. 

Punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul când proiectul întrunește 1 din 3 indicatori; 

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

 

Criteriul nr.4 Evaluarea proiectului: 

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

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

fi atinse și delimitate în timp; 

4.2. Activitățile propuse sunt inovative, practice și legate de obiectivele și rezultatele 

așteptate; 

4.3. Rezultatele așteptate ale proiectului vor avea un impact sustenabil (durabil) asupra 

grupurilor-țintă 

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 1 indicator; 

Punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când proiectul nu întrunește niciun indicator. 
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Criteriul nr.5 Bugetul, eficiența costurilor, calitatea monitorizării și  activității de evaluare 

a rezultatelor 

5.1 Nivelul estimat al costurilor este argumentat și în concordanță cu activitățile planificate și 

rezultatele așteptate; 

5.2 Resursele bugetare sunt eficient distribuite pentru implementarea proiectului; 

5.3 Tehnicile de monitorizare, evaluare și raportare a rezultatelor sînt prevăzute și descrise 

clar 

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. 


