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Anexa 9 

 
 
 
 

GRILA  
PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂȚII FINANCIARE, TEHNICE ȘI A PERSONALULUI CALIFICAT 

 
 

 
Nr.crt. Criterii de evaluare Scor 

0 1 2 
1. Contribuția organizației la activitățile proiectului  max.15 puncte 

1.1.Numărul activităților în care organizația dorește să se implice și descrierea acestora 
 

max.5 puncte 
  1  activitate ...............................................................................1  puncte 

 2-3 activități .............................................................................3  puncte 
 4 sau mai multe activități .........................................................5  puncte 

1.2. Descrierea activităților…………………………………………………….. 1-10 puncte max.10 puncte 
2. Capacitatea resursei umane        max 20 puncte 

2.1. Experiență de coordonare-evaluarea cantitativă  a experienței din CV a persoanei propuse 
coordonator (experiență în gestionare de finanțări  nerambursabile, experiență în 
derularea/coordonarea activităților  în care se dorește implicarea în parteneriat) 

 
 
 

 max.5 puncte   Experiență sub un  1 an ……………………………………….1 punct 
 Experiență între 1 și 3 ani …………………………………….3 puncte 
 Peste 3   ani …………………………………………...............5 puncte 

2.2. Evaluarea capacității de coordonare ( în gestionarea de finanțări  nerambursabile, în 
derularea/coordonarea activităților  în care este implicat în parteneriat).............. 1-5  puncte 

 
max.5 puncte 

2.3  capacitate implementare -experți cheie propuși  pentru a participa la implementarea 
activităților,  corelarea acestora cu activitățile proiectului și nivelul de experiență din CV. 
(Se vor prezenta și evalua între 3-5 CV –uri)  

 
max.5 puncte 

  Experiență sub un  1 an ……………………………………….1 punct 
 Experiență între 1 și 3 ani …………………………………….3 puncte 
 Peste 3   ani ...............................................................................5 puncte  

(se evaluează ca medie aritmetică a anilor de experiență a tuturor experților 
propuși) 

2.4.Evaluarea  experienței similare sau complementare a  echipei de proiect  (3- 5 experți 
cheie) propuse   în derularea de activități similare celor în care  se dorește implicarea in 
cadrul parteneriatului.  
Corelarea acestora cu activitățile proiectului și nivelul de experiență din CV .........1-5 puncte 

max.5 puncte 

3. Capacitate operațională și financiară max.45 puncte 
3.1. Situația financiară (media bugetului anual gestionat în ultimii 3 ani) 

max. 15 puncte 
  Până la 100.000 euro/an ……………………………………5 puncte 

 Între 100.000 și 200.000 euro/an ………………………    10 puncte 
 Peste 200.000 euro/an …………………………………… 15 puncte 

3.2 Dovada experienței  organizației în domeniul activităților proiectului și/sau derularea de 
acțiuni de dezvoltare, suport, monitorizare activități în domeniul activităților proiectului 

max.15 puncte   Sub 6 luni  ………………………………………………………0 puncte 
 Între 6 luni și 1 an ………………………………………………5 puncte 
 Între 1 și 3 ani …………………………………………………10 puncte 
 Mai mult de 3 ani ……………………………….……………..15 puncte 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

  
,,În slujba oamenilor” 

 

 

 

 
*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049  

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 
e-mail: dastimisoara@gmail.com 

0 1 2 

3.3.Experiență relevantă a organizației în gestionare de finanțări nerambursabile (naționale, 
europene, granturile SEE&Norvegiene, finanțări private etc.) 

max.10 puncte   Organizația a gestionat minim o finanțare nerambursabilă………...3 puncte 
 Organizația a gestionat între 2 și 4  finanțări nerambursabilă ……..5 puncte 
 Organizația a gestionat 5 sau mai multe finanțări nerambursabile ..10 puncte 

 
3.4.Dovedește o bună cunoaștere a proiectului finanțat anterior din Granturile Norvegiene 
2009-2014 prin programul RO25 “Combaterea sărăciei“ a cărui rezultate vor fi dezvoltate în 
cadrul apelului nr. 3 “Reducerea sărăciei” 
 max.5 puncte 

  Organizația descrie rezultatele proiectului finanțat anterior din Granturile 
Norvegiene 2009-2014 prin programul RO25 “Combaterea sărăciei“  și/sau 
contribuții la atingerea acestora  ………………………………….1-5 puncte 

4. Resurse materiale max.10 puncte 
4.1.Dovada deținerii de resurse materiale ( spații, autovehicule, echipament IT, aparatură 
pentru comunicații, manuale/metodologii de lucru cu persoane defavorizate etc.)  corelat cu 
activitățile în care se dorește implicarea în cadrul parteneriatului  

  max.10 puncte   Deținerea de resurse materiale  pentru derularea unei activități …..3 puncte 
 Deținerea de resurse materiale  pentru derularea a 2  activități  …..5 puncte 
 Deținerea de resurse materiale  pentru derularea a 3 sau mai  

multe activități ……………………………………………………10 puncte 
5. Inovație și valoare adăugată max.10 puncte 

5.1.În descrierea activităților sunt identificate măsuri inovatoare care contribuie în mod 
direct la îmbunătățirea accesului/furnizării de servicii și identifică  efecte pe termen mediu și 
lung 

   max.10 puncte 

  Este identificată și descrisă  o măsură  inovatoare de intervenție și sunt 
precizate efectele pe termen mediu și lung ale acesteia …………1-3 puncte 

 Sunt identificate  și descrise două măsuri inovatoare de intervenție  și sunt 
precizate efectele pe termen mediu și lung ale acestora  …………4-7 puncte 

 Sunt identificate și descrise trei sau mai multe măsuri inovatoare de 
intervenție  și sunt precizate efectele pe termen mediu și lung ale  
acestora ………………………………………………………… 8-10 puncte 

 

TOTAL max.100 puncte 

 
N.B. Scor maxim 100 puncte. Scor minim în vederea selectări ca partener 65 puncte. 
 


