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Anexa nr. 3 
la anunţul privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor 

de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire 2020 
  

GRILA DE EVALUARE  
a proiectului de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire cu HIV/SIDA şi 

a infecţiilor cu transmitere sexuală în populaţia cu risc sporit de infectare 
 
 

Nr. şi data de înregistrare  
Denumirea instituţiei  
Titlul proiectului  
Suma proiectului (lei), inclusiv:  
Valoarea solicitată din mijloacele FMP  

 

Nr. 
d/o 

Criteriile de evaluare 
Punctajul acordat de Comisia 

specializată 
0 5 10 15 

1. 

Corespunderea acţiunilor propuse pentru implementarea proiectului cu lista 
specificaţiilor prevăzute în anexa nr.1 la anunţul privind desfăşurarea 
concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor 
de îmbolnăvire HIV, bazate pe prevederile Standardului de organizare şi 
funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiei-cheie, 
inclusiv a tinerilor din aceste grupuri, aprobat de MSMPS (Ordinul nr. 278 
din 18.03.2020) 

    

2. Ponderea persoanelor testate la HIV de ONG, cu rezultatul preliminar 
pozitiv, acompaniate la instituţia medicală pentru confirmare (în %)     

3. 
Persoane angajate (lucrători în teren, consilieri testare HIV) implicate în 
prestarea serviciilor, instruite conform scopului proiectului (vor fi prezentate 
certificatele respective) 

    

4. Fundamentarea obiectivelor proiectului  *   
5. Motivarea bugetului  * *  

6. Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a activităţilor şi evaluare a 
rezultatelor  * *  

7. Acoperirea cu servicii de prevenire HIV a grupurilor de risc (CDI, LS şi 
BSB) *    

Notă: 
a) se va bifa punctajul corespunzător; 
b) punctajul ce nu se acordă este indicat cu asterisc 

PUNCTAJUL TOTAL  
 

 
 Au votat: pro/contra/s-au abţinut 

Preşedintele comisiei:________________________________________________ (________________) 
Vicepreşedintele comisiei:_____________________________________________ (________________) 
Membrii comisiei: :__________________________________________________ (________________) 
                                _________________________________________________ (_________________) 
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Secretar:__________________________________________________________ (_________________) 
Modul de evaluare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire 

(proiecte) se efectuează individual pe fiecare proiect în strictă conformitate cu Grila de 
evaluare. Toate persoanele implicate în procesul de evaluare a proiectelor vor semna o 
declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, înainte de începerea activităţii. 

Evaluarea proiectelor se efectuează prin vot deschis de către membrii prezenţi în 
cadrul şedinţei Comisiei specializate. 

Aprecierea proiectelor conform Grilei de evaluare se efectuează în modul următor: 
Criteriul nr. 1 Corespunderea acţiunilor propuse pentru implementarea proiectului cu 

lista specificaţiilor prevăzute în anexa nr.1 la anunţul privind desfăşurarea concursului de 
selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire HIV, bazate pe 
prevederile Standardului de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în 
mediul populaţiei-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri, aprobat de MSMPS (Ordinul 
nr. 278 din 18.03.2020) 

- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul în care proiectul conţine acţiuni 
propuse pentru implementarea proiectului ce corespund integral specificaţiilor serviciilor 
suplimentare în contextul prevenirii HIV în GRSI” 

- punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul în care proiectul conţine Pachet de 
servicii A: 

1. asigurarea accesului la medicamente, soluţii dezinfectante şi produse de menţinere 
a sănătăţii, doar în baza prescripţiilor medicale;  

2. profilaxia pre-expunere la HIV;  
3. profilaxia post expunere la HIV;  
4. referire/ acompaniere (medicală/psihologică/socială); 
5. grupuri de autoajutor; 
6. asistenţă psihologică, socială şi juridică şi reprezentarea intereselor beneficiarilor 

din cadrul GRSI; 
7. servicii de sănătate sexuală şi reproductivă; 
8. servicii sensibile la dimensiunea de gen; 
9. materiale informative şi educative. 
- punctaj intermediar (5 puncte) se acordă în cazul în care proiectul conţine Pachet de 

servicii B: 
1. asigurarea accesului la medicamente, soluţii dezinfectante şi produse de menţinere 

a sănătăţii, doar în baza prescripţiilor medicale;  
2. profilaxia pre-expunere la HIV; 
3. profilaxia post expunere la HIV; 
4. referire/ acompaniere (medicală/psihologică/socială); 
5. materiale informative şui educative; 



3 
 

6. servicii de sănătate sexuală şi reproductivă. 
- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul în care proiectul conţine mai puţine 

servicii decât cele specificate în Pachetul de servicii B. 
Criteriul nr.2 Ponderea persoanelor testate la HIV de ONG, cu rezultatul preliminar 

pozitiv acompaniate la instituţia medicală pentru confirmare (în %) 
- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul când ponderea este mai mare de 70%;  
- punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul când ponderea este de 61- 69%;  
- punctaj intermediar (5 puncte) se acordă în cazul când ponderea este de 51-60%; 
- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când ponderea este mai mică de 50%. 

Criteriul nr.3 Persoane angajate (lucrători în teren, consilieri testare HIV) implicate 
la prestarea serviciilor, instruite conform scopului proiectului (vor fi prezentate certificatele 
respective) 

- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul când mai mult de 90% din personalul 
implicat în proiect este instruit conform scopului proiectului;  

- punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul când 81-90% din personalul 
implicat în proiect este instruit conform scopului proiectului;  

- punctaj intermediar (5 puncte) se acordă în cazul când 61-80% din personalul implicat 
în proiect este instruit conform scopului proiectului;  

- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când până la 60% din personalul implicat 
în proiect este instruit conform scopului proiectului. 
Criteriul nr. 4 „Fundamentarea obiectivelor”: 
- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul când proiectul contribuie la realizarea 

integrală a obiectivelor din documentele strategice relevante şi la soluţionarea nevoilor 
specifice ale grupului-ţintă; 

- punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul când proiectul contribuie la 
realizarea parţială a obiectivelor din documentele strategice relevante şi la soluţionarea 
nevoilor specifice ale grupului-ţintă; 

- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când proiectul nu contribuie la 
realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante şi la soluţionarea nevoilor 
specifice ale grupului-ţintă. 

Criteriul nr.5 „Motivarea bugetului”: 
- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul în care bugetul este corelat cu 

activităţile propuse şi rezultate scontate, cheltuielile planificate sunt descrise detaliat, per 
linie de buget şi unitate de măsură, costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu 
activităţile propuse şi rezultatele aşteptate, resursele umane (număr de persoane, experienţa 
profesională a acestora, implicarea lor în proiect) sunt adecvate în raport cu activităţile 
propuse şi rezultatele aşteptate.  
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- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul dacă bugetul nu este corelat cu 
activităţile propuse şi rezultate scontate, cheltuielile planificate nu sunt descrise detaliat, 
costurile incluse în buget nu sunt oportune în raport cu activităţile propuse şi rezultatele 
aşteptate, resursele umane (număr persoane, experienţa profesională a acestora, implicarea 
acestora în proiect) nu sunt adecvate în raport cu activităţile propuse şi rezultatele aşteptate.  

Criteriul nr.6 „Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a activităţilor şi 
evaluare a rezultatelor”: 

- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul când în proiect este prevăzută o 
procedură clar descrisă pentru realizarea evidenţei volumului de servicii prestate, a 
numărului de persoane deservite, consumabilelor, monitorizării şi evaluării rezultatelor (cu 
indicatori de rezultat); 

- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când în proiect nu este prevăzută o 
procedură clar descrisă pentru realizarea evidenţei volumului de servicii prestate, a 
numărului de persoane deservite, consumabilelor, monitorizării şi evaluării rezultatelor (cu 
indicatori de rezultat). 

Criteriul nr.7 Acoperirea cu servicii de prevenire HIV a grupurilor de risc (CDI, LS şi 
BSB) 

- punctaj maxim (10 puncte) se acordă în cazul în care proiectul prevede servicii de 
prevenire HIV pentru toate cele 3 grupe de risc: CDI, LS şi BSB;   

- punctaj mediu (5 puncte) se acordă în cazul în care proiectul prevede servicii de 
prevenire HIV în una sau două grupe de risc.     
 


	a proiectului de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire cu HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală în populaţia cu risc sporit de infectare

