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PROCEDURA DE SELECTIE A PARTENERILOR  
POCU A.P.5 - ”SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIILOR DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ” – ORAȘE / MUNICIPII CU POPULAȚIE DE PESTE 20.000 LOCUITORI 
 

CRITERII DE SELECTIE - ONG 
 

 Criterii de selectie Punctaj maxim 

1. Capacitatea operationala Max. 35 puncte 

- Participarea la activitățile cadru ale apelului de proiecte:  

                                                                       Participare 1 activitate cadru  1 – 5 puncte 

                                                                         Participare 2 activități cadru  5 – 10 puncte 

                                                                         Participare 3 activități cadru  10 – 15 puncte 

- Relevanta experientei organizatiei pe domeniul de activitate pentru 
care a depus candidatura  

 

                                                                                                                   Minim 6 luni  3 puncte 

                                                                                                    6 luni – 2 ani 4 puncte 

                                                                                                                      Peste 2 ani   6 puncte 

- Numarul expertilor cheie  propusi : minim 2 experti  4 puncte 

- Relevanta experientei expertilor cheie propusi  implicați în 
activitățile principale ale proiectului  

2 – 6 puncte 

- Partenerul are propus minim un coordonator al activității cu 
experiență în activitățile propuse  

4 puncte 

2.  Capacitatea financiara Max. 20 puncte 

- Gestionarea de bugete generate de implementarea de alte proiecte 
cu finantare nerambursabila 

5 – 10 puncte 

                                                          1 proiect cu finațare nerambursabila 5 puncte  

                                                2- 4 proiecte cu finanțare nerambursabilă 7 puncte 

                                          Peste 4 proiecte cu finanțare nerambursabilă 10 puncte  

- Suma bugetului din ultimii 3 ani de activitate (echivalent in euro) 
între 30.000 și 100.000 euro 

10 puncte 

3. Capacitatea profesionala Max. 45 puncte 

- Demonstrarea capacitatii de planificare strategică  4 

- Demonstrarea capacității de estimare a impactului bugetar pentru o 
măsură ce vizează îmbunătățirea calității vieții comunității 

4 

- Experiență în activități de educație non – formală  4 

- Actiuni desfasurate anterior in parteneriat 4 

- Parteneriate cu scopul de a mobiliza parteneri locali  publici si privati 
(societatea civilă și sectorul privat) în dezvoltarea comunitara 

4 

- Cunoastere directa a problemelor comunitatii/ comunitatilor 
marginalizate si experienta in munca directa pentru rezolvarea 

4 
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problemelor acestora 

- Experienta in organizarea de intalniri, consultari publice și activități 
de mobilizare a comunității  

5 

- Capacitate a realiza cercetari, studii, analize si diagnoze în 
comunitate  

4 

- Experienta in munca cu grupurile vulnerabile sau in abordarea 
problemelor grupurilor vulnerabile roma sau non-roma din 
comunitățile defavorizate de pe raza Municipiului Baia Mare  

4 - 8   

- Creare si utilizare de metode privind inovarea socială 4 
 
 
Director General 
GAVRA Bogdănel  


