
Anexa Nr. 1 
       GRILA DE EVALUARE  
a proiectului de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire cu HIV şi SIDA în grupurile 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  numărului acţiunilor propuse pentru 
implementarea proiectului cu lista serviciilor din Standardul 
de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul 
populaţiilor-cheie, aprobat de MS (ordin nr. 996 din 
23.12.2015) 

    

2. 
Rata de acoperire cu servicii a consumatorilor de droguri 
injectabile din numărul populaţiei estimate pentru localitatea 
unde vor fi implementate serviciile (în procente %). 

    

3. 
Ponderea persoanelor, testate la HIV de ONG, cu rezultat 
preliminar pozitiv acompaniate la instituţia medicală pentru 

confirmare (în procente %). 

    

4. 
Persoane  angajate (lucrători în teren, consilieri testare HIV) 
implicate la prestarea serviciilor, instruiţi conform scopului 
proiectului (vor fi prezentate certificate respective). 

    

5. Fundamentarea obiectivelor proiectului   *   

6. Motivarea bugetului  * *  

7. Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a 

activităţilor şi evaluare a rezultatelor  *  * 

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

Au votat:  pro/contra/s-au abţinut 

Preşedintele Comisiei                              ________________________( ________________________ ) 

Vicepreşedintele Comisiei                        ________________________( ________________________ ) 

Membrii Comisiei:             ________________________( ________________________ )              

               ________________________( ________________________ )  

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  numărului acţiunilor propuse pentru implementarea proiectului cu lista 
serviciilor din Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiei-cheie, aprobat de MS (ordin 
nr. 996 din 23.12.2015)”: 

- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul în care proiectul conţine acţiuni propuse pentru implementarea 
proiectului ce corespund integral Standardului de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul popula ţiei-cheie; 

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

1. schimb/distribuţie de seringi şi consiliere pentru schimbarea comportamentală; 

2. distribuire prezervative; 

3. consiliere şi testare rapidă la HIV cu teste asigurate de Programul naţional de prevenire şi control  al 
infecţiei HIV/SIDA şi acompanierea la instituţia medicală pentru confirmarea diagnosticului; 

4. informare, educare şi comunicare pentru schimbarea comportamentală, inclusiv distribuire materiale 
informaţionale HIV, TB, Hepatite etc.; 

5. prevenirea supradozelor; 

- punctaj intermediar (5 puncte) se acordă în cazul în care proiectul conţine Pachet de servicii B: 

1. schimb/distribuţie de seringi şi consiliere pentru schimbarea comportamentală; 

2. distribuire prezervative; 

3. consiliere şi testare rapidă la HIV cu teste asigurate de Programul naţional de prevenire şi control  al 
infecţiei HIV/SIDA şi acompanierea la instituţia medicală pentru confirmarea diagnosticului. 

 - 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 „Rata propusă de acoperire cu servicii a consumatorilor de droguri injectabile din numărul 

populaţiei estimate pentru localitatea unde vor fi implementate serviciile (în procente”): 

- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul când rata propusă de acoperire cu servicii a consumatorilor de 

droguri injectabile este mai mare de 60%; 

- punctaj intermediar (10 puncte) se acordă în cazul când rata propusă de acoperire cu servicii a 

consumatorilor de droguri injectabile este de 55-60%; 

- punctaj intermediar (5 puncte) se acordă în cazul când rata propusă de acoperire cu servicii a consuma torilor 
de droguri injectabile este de 45-55%; 

- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când rata propusă de acoperire cu servicii a consumatorilor de 

droguri injectabile este mai mică de 45%. 

Criteriul nr. 3 „Ponderea persoanelor, testate la HIV de ONG, cu rezultat preliminar pozitiv acompaniate la 
instituţia medicală pentru confirmare (în procente %)”: 



- 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 mai mare de 61- 69%; 

- punctaj intermediar (5 puncte) se acordă în cazul când ponderea este de 50-60%; 

- punctaj minim (0 puncte) se acordă în cazul când ponderea este mai mică de 50 %.   

Criteriul nr. 4 „Persoane angajate (lucrători în teren, consilieri testare HIV) implicate în prestarea 
serviciilor, instruite conform scopului proiectului (vor fi prezentate certificate 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 80-90% din personalul implicat în proiect este 
instruit conform scopului proiectului; 

- punctaj intermediar (5 puncte) se acordă în cazul când 60-80% 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. 5 „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 proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor din 

documentele strategice relevante şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului-ţintă. 

Criteriul nr .6 „Motivarea bugetului”: 

- punctaj maxim (15 puncte) se acordă în cazul dacă 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 persoane, experienţa 
profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activităţile propuse şi rezultatele 
aşteptate, iar cheltuielile anuale nu depăşesc 1597,07 lei per beneficiar (conform metodologiei de estimare a 
costurilor); 

- 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, iar cheltuielile 
anuale depăşesc 1597,07 lei per beneficiar. 

Criteriul nr. 7 „Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a activităţilor şi evaluare a rezultatelor”: 

- punctaj maxim (10 puncte) se acordă în cazul când în proiect este prevăzută o procedură clar descrisă pentru 

realizarea evidenţei volumului de servicii prestate, 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, numărului de persoane deservite, consumabilelor, 

monitorizării şi evaluării rezultatelor (cu indicatori de rezultat). 

 


