
10. Condiţiile şi criteriile de finanţare

(1) Condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept public/privat sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii     având sediul în raza teritorial-administrativă
a Municipiului Cluj-Napoca.   V  or fi acceptate și proiectele depuse de federațiile de specialitate, cu
sediul   în alte localități,   dacă implementarea proiectului se desfășoară pe teritoriul municipiului
Cluj-Napoca  ;
b) dosarul   de solicitare a finanţării nerambursabile      va cuprinde  următoarele documente:

 - cererea de finanţare, tip (anexa 1 din regulament);
 - declarație de imparțialitate (tip);
 - declarație (tip);
 -  raport  de  activitate  pentru  anul  anterior,  cuprinzând  date  relevante  privind  realizarea

obiectivelor sportive  (lit. A, alin. 11-din cerere) și financiare (lit. A, pct. 12, alin 2.1-din cerere) ,
însoţit de anexele nr. 1.1 și 1.2, cu toate rubricile completate;

 - raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare:
- obiective sportive (lit. B, alin. 11-din cerere) și financiare (lit. A, pct. 12, alin 2.2-din cerere)
propuse,  în  funcție  de  calendarul  competițional  și  programul  activităților/acțiunilor  sportive,
însoţit de anexele nr. 1.3 și 1.4, cu toate rubricile completate;

 - dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate și/sau la asociaţia sportivă pe
ramură de sport a judeţului Cluj;

 - certificatul de înmatriculare sportivă(CIS);
 - certificat (cod) fiscal;
 - încheiere civilă de acordare a personalității juridice, în copie legalizată de judecătoria la care

a fost pronunțată;
 - situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația

finanțelor  publice  (bilanț  prescurtat,  contul  prescurtat  al  rezultatului  exercițiului).  În  cazul  în  care
acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare la data de 31 decembrie;

 - certificat fiscal care atestă că nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele
către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat (certificat de atestare fiscală eliberat
de Administraţia Finanţelor Publice);

- certificat fiscal care atestă că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia
publică căreia îi solicita atribuirea unui contract de finanţare  (certificat de atestare fiscală eliberat de
Direcţia Impozite şi taxe locale a municipiului Cluj-Napoca).

Federațiile vor depune și certificate de atestare fiscală din care să rezulte că nu au datorii
către instituția administrativă pe raza căreia își au sediul;

 -  dovada  că participă  cu  o  contribuţie  financiară  de  minimum 10% din  valoarea  totală  a
finanţării, la depunerea proiectului);

(2) Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu
este eligibil, solicitantul care se află în oricare din următoarele situaţii:

- dosarul de solicitare a finanțării este incomplet și/sau nu respectă prevederile art. 10 alin
1, lit. b;

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi
contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;

- furnizează informaţii false în documentele prezentate;
- a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate

printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce
ca dovadă mijloace probante în acest sens;

-  face obiectul  unei proceduri  de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de



dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- nu depune toate declarațiile;
- dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile a fost înregistrat după termenul

limită de depunere;
- dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile având documente nesemnate;
- proiectul nu respectă condiţiile şi criteriile de finanţare;
- structura sportivă nu a depus raportul final până la 31 decembrie.

3) Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sportive din municipiul Cluj-Napoca este
aprobată anual în bugetul local.

a) Autoritatea  finanțatoare va asigura cheltuielile eligibile,  conform regulamentului,  la
valorile  prevăzute  în  HG  nr.  1447/2007,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  pentru
acţiunile/activităţile sportive interne şi internaţionale.

 b) Autoritatea  finanţatoare  şi  beneficiarul  pot  stabili  în  contractul  de  finanţare
nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de
execuţie  a  proiectului  şi  cu  cheltuielile  aferente,  în  funcţie  de  evaluarea  posibilelor  riscuri
financiare,  de  durata  şi  evoluţia  în  timp  a  activităţii  finanţate  ori  de  costurile  interne  de
organizare şi funcţionare ale beneficiarului. 

c)  Finanţarea  pentru  o  tranşă  aferentă  unei  etape  următoare  a  programului  sau
proiectului  se  acordă  numai  după  justificarea  utilizării  tranşei  anterioare  prin  depunerea
rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.

d)  Finanțările  nerambursabile  se  acordă în tranșe,  prin virament  bancar,  din  bugetul
autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare
tranșă;

- Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare, în funcție de
etapele  de  realizare,  raportate  la  costurile  organizatorice  și/sau  durata  și  evoluția  în  timp a
activităților/acțiunilor sportive și se prevăd în contractul de finanțare.

-  Autoritatea  finanţatoare  nu  va  elibera  beneficiarului  ultima  tranşă  a  finanţării
nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar,
pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel
mult 30 de zile de la terminarea activităţii. 

 -  Tranșa  solicitată  nu  poate  depăși  valoarea  de  maxim  30  % din  valoarea  finanțării
nerambursabile din partea autorității finanțatoare.

 Ultima tranșă nu poate  fi  mai mică de  15% din  totalul  finanțării,  aceasta  virându-se
beneficiarului doar după prezentarea documentelor justificative.

 - Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă
se acceptă numai în măsura în care cheltuielile  sunt eligibile  și  au fost efectuate în perioada
executării contractului.

 - Graficul de finanțare va fi întocmit de către autoritatea finanțatoare în urma unei cereri
a  beneficiarului  fundamentate  pe  etape  de  desfășurare.  Acest  grafic  va  conține  datele  de
identificare a contractului de finanțare, etapele, tranșele și suma pe fiecare tranșă. Graficul va fi
semnat de către beneficiar.

             e) În cazul nejustificării de către beneficiar a cheltuielilor pentru o tranșă acordată,
beneficiarul  este  obligat  să  restituie  autorității  finanțatoare,  în  termen de 15 zile  de  la  data
solicitării, suma acordată precum și dobânda legală aferentă sumei acordate până la data plății



efective. 

Criterii de finanțare a programelor sportive

Promovarea sportului de performanță:
1. specificul secțiilor sportive active de seniori, juniori I-III (U18-U16) și nivelul campionatelor în
care activează;
2. numărul de sportivi legitimați;
3. performanțele structurii sportive pe plan național;
4. performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Evenimente-sportul pentru toți:
1. nevoia și relevanța proiectului;
2. capacitatea organizațională;
3. calitatea și fezabilitatea proiectului;
4. buget și eficacitatea distribuirii costurilor.

4) Nu vor beneficia de finanţare:
Jocuri sportive: 
 - secţiile de juniori I(U 18), juniori II (U 17) şi juniori III (U 16), care participă la competiţii

inferioare Campionatului regional (zonal);
Sporturi individuale:
 -  secţiile  pe  ramură  de  sport  care  participă  numai  la  competiţii  inferioare  Campionatului

regional (zonal).

5) PUNCTAJ 
I. Promovarea sportului de   performanță
(1a).specificul secțiilor sportive active de seniori și nivelul campionatelor în care activează

Subscripții Punctaj/
secție

Date raportate 
de structurile 
sportive

Calcul punctaj

Sport
individual/joc

sportiv

Nivelul
sportului(olimpic/

neolimpic)

Nivelul
campionatelor în

care
activează(național

/internațional)

Eșalonul
campionatului

național 
(eșalon: I-IV)

sport individual neolimpic național - 20 nr. secții active de
seniori

punctajxnr. secții

joc sportiv neolimpic național eșalon valoric: II-
IV

30-10 nr. secții active de
seniori

punctajxnr. secții

joc sportiv neolimpic național primul eșalon
valoric

60 nr. secții active de
seniori

punctajxnr. secții

sport individual olimpic național - 50 nr. secții active de
seniori

punctajxnr. secții

joc sportiv olimpic național eșalon valoric: II-
IV

200-100 nr. secții active de
seniori

punctajxnr. secții

joc sportiv olimpic național primul eșalon 400 nr. secții active de punctaj x nr. secții



valoric seniori

(2a) numărul de sportivi legitimați

Subscripții Punctaj/
secție

Date raportate 
de structurile 
sportive

Calcul punctaj

Sport
individual/joc

sportiv

Nivelul
sportului(olimpic/

neolimpic)

Nivelul
campionatelor în

care
activează(național

/internațional)

Eșalonul
campionatului

național (primul
eșalon/al doilea

eșalon)

sport individual neolimpic național - 20 nr. sportivi
legitimați - seniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

joc sportiv neolimpic național eșalon valoric: II-
IV

30-10 nr. sportivi
legitimați - seniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

joc sportiv neolimpic național primul eșalon
valoric

60 nr. sportivi
legitimați - seniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

sport individual olimpic național - 50 nr. ssportivi
legitimați - seniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

joc sportiv olimpic național eșalon valoric: II-
IV

200-100 nr. ssportivi
legitimați - seniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

joc sportiv olimpic național primul eșalon
valoric

400 nr. sportivi
legitimați - seniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

(3a) performanțele structurii sportive pe plan național

Subscripții Punctaj
/secție

Date
raportate

de
structurile
sportive

Calcul punctaj

Sport
individual/joc

sportiv

Nivelul
sportului
(olimpic/

neolimpic)

Nivelul
campionatelor

în care
activează
(național/

internațional)

Eșalonul
campionatulu

i național
(eșalon: I-

IV)

Competiții
naționale

(Campionat
Național/Cupa

României)

Loc ocupat
în competiții

naționale

sport
individual

neolimpic național - Campionatul
Național

I 9 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

neolimpic național - Campionatul
Național

II 7 nr. sportivi
legitimați -

seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

neolimpic național - Campionatul
Național

III 5 nr. sportivi
legitimați -

punctaj x nr. de
locuri



seniori

sport
individual

neolimpic național - Campionatul
Național

IV-VI 3-1 nr. sportivi
legitimați -

seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

olimpic național - Campionatul
Național

I 27 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

olimpic național - Campionatul
Național

II 21 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

olimpic național - Campionatul
Național

III 15 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

olimpic național - Campionatul
Național

IV-VI 9-3 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național eșalon
valoric II-IV

Campionatul
Național

I 25-15 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

II 20-10 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

III 15-5 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

IV 13-3 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

V→ 11-1 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

I 50 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

II 40 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

III 30 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

IV 26 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv neolimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

V-XIV 22-4 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

I 625-525 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

II 500-400 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri



joc sportiv olimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

III 375-275 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

IV 325-225 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național eșalon
valoric: II-IV

Campionatul
Național

V→
250-50

nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

I 1.250 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

II 1.000 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

III 750 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

IV 650 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv olimpic național primul
eșalon
valoric

Campionatul
Național

V→ 550-100 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

- național - Cupa
României

I 18 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

- național - Cupa
României

II 14 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

- național - Cupa
României

III 10 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

sport
individual

- național - Cupa
României

IV-VI 6-2 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv - național - Cupa
României

I 625 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv - național - Cupa
României

II 500 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv - național - Cupa
României

III 375 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv - național - Cupa
României

IV 325 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri

joc sportiv - național - Cupa
României

V→ 250-50 nr. de locuri
ocupate -
seniori

punctaj x nr. de
locuri



(4a) performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Subscripții Punctaj/
sportiv sau
tehnician

selecționat
în echipa

Date raportate de
structurile sportive

Calcul
punctaj



națională

Sport
individual/joc

sportiv

Nivelul
sportului
(olimpic/

neolimpic)

Nivelul campionatelor 
în care activează

(național/
internațional)

sport
individual

neolimpic național 5 nr. sportivi selecționați în
echipa națională - seniori

punctaj x nr.
sportivi

selecționați

sport
individual

olimpic național 15 nr. sportivi selecționați în
echipa națională - seniori

punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv neolimpic național 10 nr. sportivi selecționați în
echipa națională - seniori

punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv olimpic național 30 nr. sportivi selecționați în
echipa națională - seniori

punctaj x nr.
sportivi

selecționați

sport
individual

neolimpic național 1 nr. de tehnicieni selecționați
în echipa națională

punctaj x nr.
sportivi

selecționați

sport
individual

olimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în
echipa națională

punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv neolimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în
echipa națională

punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv olimpic național 9 nr. tehnicieni selecționați în
echipa națională

punctaj x nr.
sportivi

selecționați



(1b).specificul secțiilor sportive active de juniori I-III (U18-U16) și nivelul campionatelor în care
activează

Subscripții Punctaj/secție Date raportate 
de structurile 
sportive

Calcul punctaj

Sport
individual/joc

sportiv

Nivelul
sportului(olimpic/

neolimpic)

Nivelul campionatelor în
care activează(național/

internațional)

sport individual neolimpic național 5 nr. secții active de
juniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv neolimpic național 10 nr. secții active de
juniori

punctaj x nr. secții

sport individual olimpic național 5 nr. secții active de
juniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv olimpic național 50 nr. secții active de
juniori

punctajxnr. secții

(2b) numărul de sportivi legitimați

Subscripții Punctaj/secție Date raportate 
de structurile 
sportive

Calcul punctaj

Sport
individual/joc

sportiv

Nivelul
sportului(olimpic/

neolimpic)

Nivelul campionatelor în
care activează(național/

internațional)

sport individual neolimpic național 5 nr. sportivi
legitimați - juniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

joc sportiv neolimpic național 7 nr. sportivi
legitimați - juniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați

sport individual olimpic național 12 nr. sportivi
legitimați - juniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv olimpic național 50 nr. ssportivi
legitimați - juniori

punctaj x nr. de
sportivi legitimați



(3b) performanțele structurii sportive pe plan național

Subscripții Punctaj
/secție

Date raportate
de structurile

sportive

Calcul
punctaj

Sport
individual/
joc sportiv

Nivelul
sportului
(olimpic/

neolimpic)

Nivelul campionatelor 
în care activează

(național/
internațional)

Competiții naționale
(Campionat Național/

Cupa României)

Loc
ocupat în
competiții
naționale

sport
individual

neolimpic național Campionatul Național I 3 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

sport
individual

neolimpic național Campionatul Național II 2 nr. sportivi
legitimați - juniori

punctaj x nr.
de locuri

sport
individual

neolimpic național Campionatul Național III 1 nr. sportivi
legitimați - juniori

punctaj x nr.
de locuri

sport
individual

olimpic național Campionatul Național I 7 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

sport
individual

olimpic național Campionatul Național II 4 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

sport
individual

olimpic național Campionatul Național III 2 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

joc sportiv neolimpic național Campionatul Național I 6 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

joc sportiv neolimpic național Campionatul Național II 4 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

joc sportiv neolimpic național Campionatul Național III 2 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

joc sportiv olimpic național Campionatul Național I 170 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

joc sportiv olimpic național Campionatul Național II 100 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri

joc sportiv olimpic național Campionatul Național III 75 nr. de locuri
ocupate - juniori

punctaj x nr.
de locuri



(4b) performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Subscripții Punctaj/
sportiv sau
tehnician

selecționat
în echipa
națională

Date raportate de structurile sportive Calcul
punctaj

Sport
individual/
joc sportiv

Nivelul
sportului
(olimpic/

neolimpic)

Nivelul
campionatelor 

în care
activează
(național/

internațional)

sport
individual

neolimpic național 1 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr.
sportivi

selecționați

sport
individual

olimpic național 4 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv neolimpic național 2 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv olimpic național 7 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr.
sportivi

selecționați

sport
individual

neolimpic național 1 nr. de tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr.
sportivi

selecționați

sport
individual

olimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv neolimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr.
sportivi

selecționați

joc sportiv olimpic național 9 nr. tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr.
sportivi

selecționați

II: Sportul pentru toți-evenimente
a) Seniori



Categorii evaluare Punctaj
maxim

1. Nevoia și relevanța proiectului 25

1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare 15

1.2.  Măsura  în  care  proiectul  identifică  o  nevoie/oportunitate  clară,  importantă,
urgentă/actuală.

10

2. Capacitatea organizațională 15

2.1.  Experiența  solicitantului  în  managementul  proiectelor  și  capacitatea  administrativă  și
financiară

5

2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului 5

2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect 5

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului 45

3.1.  Coerența  concepției  generale  a  proiectului  (coerență=problemă/nevoi-scop-obiective-
rezultate-impact)

5

3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor 5

3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare
al beneficiarilor

5

3.4.  Claritatea  și  pragmatismul  planului  de  acțiune.  Relevanța  activitățilorla  realizarea
obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută

5

3.5. Rezultate și impact 5

3.6. Metode de evaluare și monitorizare 5

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare 5

3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu 5

3.9. Sustenibilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri
de gestionare a riscurilor interne/externe

5

4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor 15

4.1.  Măsura  în  care  bugetul  este  întocmit  realist,  corect  și  acoperă  în  mod  cost-eficient
necesitățile proiectului

5

4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse 5

4.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului 5

TOTAL 100

b) Juniori
Categorii evaluare Punctaj

maxim

1. Nevoia și relevanța proiectului 12,5

1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare 7,5



1.2.  Măsura  în  care  proiectul  identifică  o  nevoie/oportunitate  clară,  importantă,
urgentă/actuală.

5

2. Capacitatea organizațională 7,5

2.1.  Experiența  solicitantului  în  managementul  proiectelor  și  capacitatea  administrativă  și
financiară

2,5

2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului 2,5

2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect 2,5

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului 22,5

3.1.  Coerența  concepției  generale  a  proiectului  (coerență=problemă/nevoi-scop-obiective-
rezultate-impact)

2,5

3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor 2,5

3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare
al beneficiarilor

2,5

3.4.  Claritatea  și  pragmatismul  planului  de  acțiune.  Relevanța  activitățilorla  realizarea
obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută

2,5

3.5. Rezultate și impact 2,5

3.6. Metode de evaluare și monitorizare 2,5

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare 2,5

3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu 2,5

3.9. Sustenibilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri
de gestionare a riscurilor interne/externe

2,5

4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor 7,5

4.1.  Măsura  în  care  bugetul  este  întocmit  realist,  corect  și  acoperă  în  mod  cost-eficient
necesitățile proiectului

2,5

4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse 2,5

4.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului 2,5

TOTAL 50
*  Pentru a putea primi finanțare, solicitantul trebuie să întrunească minim 50 de puncte la seniori și
minim 25 de puncte la juniori.


