
         

 
   
 

 
Grila de verificare și evaluare 
Componenta C12 - Sănătate  

Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 
I1.5: Cabinete de planificare familială 

 
 

ID. 
Solicitant: 
Titlu:  
 
 

Verificare administrativă și eligibilitate DA NU Comentariile evaluatorului 

Documentele aferente Dosarului de finanțare sunt semnate de 
reprezentantul legal?    

Toate secțiunile aplicației de finanțare sunt completate?    

Solicitantul a completat și a semnat Declarația de eligibilitate și 
Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal?    

Dosarul de finanțare a fost transmis în perioada menționată în 
Ghidul beneficiarului?    

Solicitantul se încadrează în categoriile beneficiarilor eligibili?     

Activitățile propuse au caracter necomercial?     
Cererea de finanțare este completate în conformitate cu solicitările? 
Inclusiv cerințele legate de activitățile de informare, prevederile 
orizontale: egalitate de șanse și  egalității de gen, dezvoltare 
durabilă și DNSH ? 

   



  
 

2 
 

Durata de implementare este în conformitate cu data limită de 
implementare având în vedere procesul depunere-evaluare-
semnare contract de finanțare – dată limită de eligibilitate? 

   

Dacă e cazul - „Componenta Renovare”: 
- Bugetul se încadrează în limita menționată în Ghidul 

beneficiarului? 
- Pentru lucrările de renovare nu este necesară obținerea 

Autorizației de construcție? 

   

Decizie   Aprobat/Respins 

 
 
 

Criteriu Scor Maxim 
Scor 

acordat Comentariile evaluatorului 

Relevanța inițiativei 40   
Rezultatele așteptate ale inițiativei contribuie la consolidarea 
activității de planificare familială? 

10 
  

Aplicantul descrie activitatea din ultimii 3 ani și relevanța în 
contextul sarcinilor la adolescente și a bolilor cu transmitere 
sexuală.  

15   

Aplicantul solicită finanțare pentru cabinet de planificare familială 
dedicat sau pentru un Cabinet pentru care își asumă derularea 
activității de planificare familială 

15  Cabinet planificare familială: 15 puncte 
Alt cabinet: 0 puncte 

Coerența inițiativei 45   
Aplicantul are capacitatea de a implementa proiectul? 

6 
 Nu a implementat niciun proiect: 0 puncte 

A implementat mai puțin (inclusiv) 2 proiecte: 3 puncte 
A implementat mai mult de 2 proiecte: 6 puncte 

Aplicantul a derulat campanii în ultimii 5 ani în  domeniul sănătății 
cu instituțiile din domeniul educației și protecției copilului? 6 

 Nu a derulat campanii: 0 pct 
A derulat mai puțin (inclusiv) 2 campanii: 3 puncte 
A derulat mai mult de 2 campanii: 6 puncte 
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Prevederile orizontale: egalitate de șanse și  egalității de gen, 
dezvoltare durabilă și DNSH sunt realizabile și clare? 13   

Aplicantul oferă informații referitoare la modul în care 
echipamentele vor fi integrate în fluxul intern de activități? 10  Informațiile nu sunt clare și susținute: 0 puncte 

Informațiile sunt clare și susținute: 10 puncte  
Sunt descrise activitățile de comunicare și promovare și impactul 
lor? 10   

Buget și eficiență 15   
Pentru echipamentele care necesită atestat/e de studii 
complementare  (dacă solicită echipament specific pentru care sunt 
necesare competențe)? 

4  Atestatele sunt obținute: 4 puncte 
Atestatele sunt în curs să fie obținute: 2 puncte 

Bugetul este corelat cu spațiul care urmează să fie renovat și 
lucrările sunt realizabile? 

5   

Bugetul respectă principiul economiei, eficienței și eficacității? 6   

Scor  100   

 
Numele evaluatorului: 
Data:  
Semnătura: 


