
R O M A N I A 
JUDETUL TELEORMAN, COMUNA TALPA 

PRIMARIA COMUNEI TALPA 

 

GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ 

Denumire candidat: _______________________________ 

 

Nr. 
Crt. 

Criteriu 
Punctaj 
acordat 

1 Capacitate operationala  

1.1. 

Minim un expert cheie cu experienta in pozitii similare cu cea pentru 
care este propus in proiect (dovedit prin CV): 
1 expert – 10 puncte  
2 experti – 20 puncte  

 

1.2. 

Evaluarea calitativa a experientei din CV: 
Nivel scazut (expertii propuşi au experienta de pana la 1 an, in 
pozitii similare cu cea pentru care sunt propusi in cadrul proiectului) 
– 5 puncte 
Nivel mediu (expertii propuşi au experienta intre 1 si 3 ani, in pozitii 
similare cu cea pentru care sunt propusi in cadrul proiectului) – 10 
puncte 
Nivel inalt (expertii propuşi au experienta peste 3 ani, in pozitii 
similare cu cea pentru care sunt propusi in cadrul proiectului) – 15 
puncte 

 

2 Capacitate tehnica  

2.1. 

Partenerul are expertiza in implementarea de proiecte cu finantare 
europeana 
Nici un proiect – 0 puncte 
1 proiect – 10 puncte 
2 sau mai mult de 2 proiecte - 20 

 

2.2. 

Partenerul are expertiza in implementarea activitatilor proiectului 
Nu are experienta in implementarea activitatilor – 0 puncte 
Are experienta in implementarea activitatilor in 1 proiect – 10 
puncte 
Are experienta in implementarea activitatilor in 2 sau mai mult de 2 
proiecte – 25 puncte 

 

3 Contributia candidatului la promovarea temelor secundare   

3.1. 

Candidatul nu propune contributii la tema de Inovare sociala – 0 
puncte  
Candidatul propune o activitate/actiune/idee originala de inovare 
sociala – 5 puncte 

 

3.2 

Candidatul nu propune contributii la tema Îmbunătățirea 
accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor – 0 puncte. 
  
Candidatul propune o activitate/actiune/idee la tema 
Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor – 5 puncte. 
 

 



4 Contributia candidatului la promovarea temelor orizontale   

4.1. 

Candidatul nu propune o activitate/actiune/idee care valorifică 
principiul dezvoltării durabile – 0 puncte. 
  
Candidatul propune o activitate/actiune/idee care valorifică 
principiul dezvoltării durabile – 5 puncte. 

 

4.2. 

Candidatul nu propune o activitate/actiune/idee care  
valorifică principiul egalității de șanse și non-discriminare  
 – 0 puncte. 
  
Candidatul propune o activitate/actiune/idee care valorifică 
principiul egalității de șanse și non-discriminare – 5 puncte. 

 

 
Nota: 
Punctajul maxim posibil este de 100 de puncte. 
Selectia candidatilor se va face in ordinea punctajului obtinut.  
Evauarea capacitatii operationale se va face pentru fiecare expert in parte, punctajul maxim fiind media 
aritmetica a punctajelor expertilor prezentati in oferta. 
Numarul maxim de parteneri selectati: 3 
Departajarea candidatilor declarati admisi, cu acelasi numar de puncte, se va face prin stabilirea celei mai 
mari experiente in implementarea unor activitati similare cu activitatile proiectului. 

 


