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ANEXA 8 - Grila de evaluare pentru selecţia partenerilor 
Denumire organizaţie partener ……....................................................   
GRILA DE EVALUARE PENTRU SELECŢIA PARTENERILOR 

Nr.crt. Criteriu conformitate administrative  Punctaj 
maxim 

Punctaj 
candidat  

1 Capacitatea operaţională şi financiară  40  
1.a Resurse umane  30  

 Numărul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin 
CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare) 

 1 - 2 experţi – 5 puncte 
 3 - 4 experţi – 10 puncte 
 Mai mult de 5 experţi – 15 puncte 

15  

 Evaluarea calitativă a experienţei specifice din CV(1) 
 Nivel scăzut (experienţa de pâna la 1 ani) – 5 puncte 
 Nivel mediu (experienţa cuprinsă între 1 si 5 ani) – 10 puncte 
 Nivel înalt (experienţa mai mare de 5 ani) – 15 puncte 

15  

1.b Situaţia financiară (media cifrei de afaceri conform Orientări Generale POCU) 10  
  până la 10.000 euro           -   5 puncte  

 între 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte  
 peste 50.000 euro              - 20 puncte 

  

2 Capacitatea profesională  30  
 Dovada obţinerii de fonduri nerambursabile/implicarea într-un proiect finanţat 

prin fonduri nerambursabile  
 1 proiect                      –   3 puncte  
 Intre 2 si 3 proiecte      – 5 puncte  
 Mai mult de 3 proiecte  – 10 puncte 

10  

 Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului: 
 Între 6 luni şi 9 luni – 3 puncte 
 Între 9 luni şi 12 luni – 5 puncte 
 Mai mult de 12 luni – 10 puncte 

10  

 Relevanţa experienţei partenerului pentru obiectivele şi domeniul proiectului 10  
3 Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 30  
 Metodologia de implementare a activitatii/activitatilor 

 organizarea şi desfăşurarea activităţii/activităţilor (localizare activităţi, 
rezultate vizate, resurse necesare) - între 0 si 20 puncte. 

 impactul şi sustenabilitatea activităţilor – între 0 si 10 puncte 

30  

 TOTAL  100  
Notă: (1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a 
punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă.  
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor şi a punctajelor. 
Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a 
partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul instituţiei.   
  


