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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 – Operator Economic 
 

 

 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 

- Experiența organizatiei pe domeniul de activitate pentru care a 
depus candidatura sau domeniu similar 

 

                                                                                                                   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 

- Experiența expertilor cheie propusi  implicați în activitățile principale 
ale proiectului sau experiență similară 

2 – 6 puncte 

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

4 puncte 

2.  Capacitatea financiara Max. 25 puncte 

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

 

                                                          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) 
mai mare de 30.000 euro 

10 puncte 

 - Suma bugetului din ultimii 3 ani de activitate (echivalent in euro) 
mai mare de 100.000 euro 

15 puncte 

 
3. 

Capacitatea profesionala Max.40 puncte 

- Demonstrarea capacitatii de planificare strategică  4 – 8 puncte 

- Demonstrarea capacității de estimare a impactului bugetar pentru 
măsuri ce vizează calitatea vieții comunității 

4 

- Competențe privind măsuri destinate ocupării forței de muncă:   

                                                                          Ucenicie / stagii de practică 4 

                                                                                    Formare profesională  4 
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- Actiuni desfasurate anterior in parteneriat 4 

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

4 

- Experienta în munca cu grupurile vulnerabile, respectiv prezența 
printre angajați a persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile 

4 

- Experienta în munca cu grupurile vulnerabile, respectiv prezența 
printre angajați a persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile din 
comunitățile defavorizate de pe raza Municipiului Baia Mare 

4 

- Creare si utilizare de metode privind dezvoltarea durabilă 4 
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