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CLARIFICĂRI 
 
 

În vederea remedierii unor erori materiale de tehnoredactare, OIPOSDRU 
ANOFM publică clarificări privind Anexa  2 - Grila de evaluare – faza B, criteriul 
Relevanţă, după cum urmează: 
 
- subcriteriile 1.4 Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere a 
grupului ţintă inclus în proiect, 1.7  Demonstrarea clară a valorii adăugate a 
proiectului şi 1.11 Contribuţia la îmbunătăţirea/ diversificarea serviciilor oferite 
clienţilor SPO din cadrul Ghidului solicitantului - Condiții specifice aferent Cererii 
de propuneri de proiecte nr. 123 „Calitate în serviciile de ocupare”; 
- subcriteriile 1.7  Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului şi 1.11 
Contribuţia la formarea profesională continuă personalului SPO din cadrul 
Ghidului solicitantului - Condiții specifice aferent Cererii de propuneri de proiecte 
nr. 124 „Profesionişti în piața muncii”. 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  2 - Grila de evaluare  faza B          Cererea de propuneri de proiecte nr. 123 „Calitate în serviciile de 

ocupare” 
 

Varianta inițială     Varianta  modificata prin clarificări 
1.4 Modalit ăţile de identificare, 

recrutare, implicare şi men ţinere 

a grupului ţint ă inclus în proiect: 

3   1.4 Modalit ăţile de identificare, 

recrutare, implicare şi men ţinere 

a grupului ţint ă inclus în proiect:  

2  

a) Modalităţile de identificare, 

recrutare, implicare şi menţinere în 

proiect a persoanelor aparţinând 

grupului ţintă sunt descrise concret 

şi personalizat 

2  

 

 

 

2 

a) Modalităţile de identificare, 

recrutare, implicare şi menţinere în 

proiect a persoanelor aparţinând 

grupului ţintă sunt descrise concret 

şi personalizat 

2  

 

 

 

2 b) Modalităţile de identificare, 

recrutare, implicare şi menţinere în 

proiect a persoanelor aparţinând 

grupului ţintă sunt descrise parţial 

1 b) Modalităţile de identificare, 

recrutare, implicare şi menţinere în 

proiect a persoanelor aparţinând 

grupului ţintă sunt descrise parţial 

1 

c) Modalităţile de identificare, 

recrutare, implicare şi menţinere în 

proiect a persoanelor aparţinând 

grupului ţintă nu sunt descrise 

0 c) Modalităţile de identificare, 

recrutare, implicare şi menţinere în 

proiect a persoanelor aparţinând 

grupului ţintă nu sunt descrise 

0 

 

Varianta inițială                Varianta  modificata prin clarificări  

1.7 Demonstrarea clar ă a valorii 

adăugate a proiectului 

2   1.7 Demonstrarea clar ă a valorii 

adăugate a proiectului  
3  

a) Proiectul propune solu ţii 

concrete , personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

1  

 

 

 

2 

a) Proiectul propune solu ţii 

concrete , personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

1  

 

 

1 
b) Proiectul nu propune  soluţii 

concrete, personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

0 b) Proiectul nu propune  soluţii 

concrete, personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

0 

c) Proiectul descrie concret ceea 

ce aduce în plus  faţă de situaţia 

deja existentă 

2 c) Proiectul descrie concret ceea 

ce aduce în plus  faţă de situaţia 

deja existentă  

2  

 

 

2 
d) Proiectul doar enumer ă fără a 

descrie  modalitatea prin care 

proiectul aduce ceva în plus faţă 

de situaţia deja existentă 

1  d) Proiectul doar enumer ă fără a 

descrie  modalitatea prin care 

proiectul aduce ceva în plus faţă 

de situaţia deja existentă 

1 

e) Proiectul nu descrie  ceea ce 

aduce în plus faţă de situaţia deja 

existentă 

0  e) Proiectul nu descrie  ceea ce 

aduce în plus faţă de situaţia deja 

existentă 

0 



Varianta inițială                       Varianta  modificata prin clarificări 

1.11 Contribu ţia la 

îmbun ătăţirea/ diversificarea 

serviciilor oferite clien ţilor SPO 

3   1.11 Contribu ţia la 

îmbun ătăţirea/ diversificarea 

serviciilor oferite clien ţilor SPO  

2  

a) Este descris ă concret 

contribu ţia la 

îmbunătăţirea/diversificarea 

serviciilor oferite clienţilor SPO 

2  

 

 

 

3 

a) Este descris ă concret 

contribu ţia la 

îmbunătăţirea/diversificarea 

serviciilor oferite clienţilor SPO 

2  

 

 

 

2 
b) Este descris ă vag contribu ţia 

la îmbunătăţirea/diversificarea 

serviciilor oferite clienţilor SPO 

1 b) Este descrisă vag contribuţia la 

îmbunătăţirea/diversificarea 

serviciilor oferite clienţilor SPO 

1 

c) Nu este descris ă contribu ţia la 

îmbunătăţirea/diversificarea 

serviciilor oferite clienţilor SPO 

0 c) Nu este descrisă contribuţia la 

îmbunătăţirea/diversificarea 

serviciilor oferite clienţilor SPO 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  2 - Grila de evaluare  faza B          Cererea de propuneri de proiecte nr. 124 „Profesioniști in piața 

muncii” 

 

Varianta inițială                Varianta  modificata prin clarificări  
1.7 Demonstrarea clar ă a valorii 

adăugate a proiectului 

2   1.7 Demonstrarea clar ă a valorii 

adăugate a proiectului  
3  

a) Proiectul propune solu ţii 

concrete , personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

1  

 

 

 

2 

a) Proiectul propune solu ţii 

concrete , personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

1  

 

 

1 
b) Proiectul nu propune  soluţii 

concrete, personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

0 b) Proiectul nu propune  soluţii 

concrete, personalizate care 

răspund nevoilor identificate ale 

grupului ţintă 

0 

c) Proiectul descrie concret ceea 

ce aduce în plus  faţă de situaţia 

deja existentă 

2 c) Proiectul descrie concret ceea 

ce aduce în plus  faţă de situaţia 

deja existentă  

2  

 

 

2 
d) Proiectul doar enumer ă fără a 

descrie  modalitatea prin care 

proiectul aduce ceva în plus faţă 

de situaţia deja existentă 

1  d) Proiectul doar enumer ă fără a 

descrie  modalitatea prin care 

proiectul aduce ceva în plus faţă 

de situaţia deja existentă 

1 

e) Proiectul nu descrie  ceea ce 

aduce în plus faţă de situaţia deja 

existentă 

0  e) Proiectul nu descrie  ceea ce 

aduce în plus faţă de situaţia deja 

existentă 

0 

 

Varianta initiala                       Varianta  modificata prin clarificari 

1.11 Contribu ţia la formarea 

profesional ă continu ă 

personalului SPO 

3   1.11 Contribu ţia la formarea 

profesional ă continu ă 

personalului SPO  

2  

a) Este descris ă concret 

contribu ţia la formarea 

profesională continuă personalului 

SPO 

2  

 

 

 

3 

a) Este descris ă concret 

contribu ţia la formarea 

profesională continuă personalului 

SPO 

2  

 

 

 

2 
b) Este descris ă vag contribu ţia 

la formarea profesională continuă 

personalului SPO 

1 b) Este descris ă vag contribu ţia 

la formarea profesională continuă 

personalului SPO 

1 

c) Nu este descris ă contribu ţia la 

formarea profesională continuă 

personalului SPO 

0 c) Nu este descris ă contribu ţia 

la formarea profesională continuă 

personalului SPO 

0 

 

 

 


