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ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMUL OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 - 2020 (POIM)
Agemția pentru Protecția Mediului Olt anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a
partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi
depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programul Operaţional
Infrastructură Mare (POIM) pentru solicitanţii care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru
proiecte privind protecţia biodiversităţii din cadrul Axei Prioritare 4 “Protecţia mediului prin
măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric”, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”:
O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
362/2009;
H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020;
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si
Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului - din cadrul Programul Operaţional
Infrastructură Mare, Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanţării 2.1 Eligibilitatea
solicitantului/partenerilor publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv:
www.fonduri-ue.ro.
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea
oricărei candidaturi.
1. Obiectivul specific al programului
Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric vizează prioritatea de investiţii 6d
„Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor şi promovarea unor servicii ecosistemice,
inclusiv prin Natura 2000 şi de infrastructură ecologică”, urmărind, prin Obiectivul Specific 4.1
“Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate
şi refacerea ecosistemelor degradate”, promovarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în
conformitate cu Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeană pentru
Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea
Biodiversităţii 2014 – 2020, aprobată prin HG nr. 1081/2013, prin Obiectivele B, C şi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin
măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” promovează acţiuni ce
contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea
Biodiversităţii 2014 – 2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din

România.
2. Obiectivul general al proiectului
Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor pentru care a fost declarat Situl Natura 2000
ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele, în contextul dezvoltării durabile a
comunităților locale ce se găsesc pe teritoriul sitului
3. Obiectivele specifice ale proiectului
 Asigurarea unor condiţii optime de reproducere pe durata implementării planului de
management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu
din sit
 Asigurarea unor condiţii optime de hrănire pe durata implementării planului de management
în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit
 Realizarea/actualizarea inventarelor -evaluarea detaliată- pentru speciile protejate din sit
 Monitorizarea unor factori cu impact insuficient cunoscut asupra speciilor protejate
 Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de
conservare favorabilă a speciilor de interes conservativ
 Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime
 Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului, braconaj
piscicol, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri.
 Promovarea valorilor naturale din cadrul Ariei Naturale Protejate ROSCI0376 Râul Olt între
Mărunţei şi Turnu Măgurele prin intermediul materialelor informative, site-lui web și altor
mijloace de comunicare
 Crearea/amenajarea spațiilor de distribuire a informațiilor privind Aria Naturală Protejată
ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele.
 Desfăşurarea de activități educaționale și conștientizare privind biodiversitatea din cadrul
sitului ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele
 Promovarea dezvoltării durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei
naturale protejate.
 Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit, etichitate cu sigla ariei naturale
protejate
 Promovarea utilizării durabile a pescăriilor -stuf, calitatea și nivelul apei, modalităţi de
gestionare
 Promovarea exploatării durabile a materialelor de construcții de pe teritoriul ariei naturale
protejate -balastiere, cariere,etc.-, cu includerea prevederilor planului de management.
 Promovarea turismului în cadrul sitului prin intermediul valorilor naturale, culturale și
istorice locale
 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului
4. Scopul cererii de finanţare:

 Asigurarea conservării speciilor din sit în scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a
speciilor
 Realizarea evaluărilor şi monitorizarea speciilor protejate din sit şi a factorilor cu impact
asupra speciilor desemnate
 Realizarea administrarării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii
managementului
 Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind
importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării
obiectivelor planului de management al sitului ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu
Măgurele
 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile de
interes comunitare
 Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil -prin intermediul valorilor
naturale și culturale- cu scopul limitării impactului asupra mediului
Principalele activităţi ale proiectului în această etapă sunt:

5.
















Reducerea presiunii prin păşunat între începutul lunii Aprilie şi jumătatea lunii Mai în
zonele unde a semnalată specia Spermophilus citellus
Menţinerea vegetaţiei palustre în contracanale în perioada Aprilie-August pentru
asigurarea habitatului caracteristic speciilor de: Bombina bombina, Triturus cristatus şi
Triturus dobrogicus
Menţinerea calităţii habitatului de hrănire de la coada lacurilor pentru speciile pentru care a
fost desemnat situl ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele
Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile desemnate în sit
Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce vizează
potenţialul sitului patrulare, cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă,
conştientizare, activităţi generatoare de venit, etc.
Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru realizarea unui
management participative
Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate
Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidenţierea limitelor
ariei naturale protejate
Realizarea site-ului web al ariei protejate ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu
Măgurele, precum și actualizarea permanentă a acestuia cu informaţii relevante pentru
factorii interesați și publicul larg
Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg
Realizarea unei campanii de conștientizare privind situl ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei
şi Turnu Măgurele,
Implementarea unor activități educaționale cercuri tematice referitoare la habitatele
speciilor de mamifere, amfibieni, peşti, reptile, ziua Păsărilor, ziua Internațională a













Pădurilor, Ziua Mediului- pentru a informa populația locală cu privire la importanța
speciilor de mamifere, reptile, amfinieni, peşti şi păsări din cadrul sitului
Realizarea de cursuri tematice pentru cunoașterea mai bună a speciilor de mamifere, reptile,
amfinieni, peşti şi păsări din cadrul sitului, ecologiei și comportamentul acestora, acțiuni de
protecție necesare -incluzând lecții în naturăRealizarea de expoziții de fotografii cu valorile naturale, culturale și istorice din cardul și
vecinătatea ariei naturale protejate
Colaborarea cu unele instituții și organizații neguvernamentale locale sau naționale în
acțiuni periodice educaționale și de conștientizare a publicului
Evaluarea impactului activităților de conștientizare realizate în sit sondaje, chestionare
sociologice
Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către custodele sitului în
colaborare cu autoritățile locale prin conferirea identității de proveniență a produselor de pe
teritoriul sitului brand garantat
Promovarea administrării durabile a pescăriilor și includerea măsurilor și regulilor
managementului durabil în contractele de administrare ale fermelor piscicole
Elaborarea unui Ghid privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de
construcții (nisip din balastiere) de pe teritoriul ariei naturale protejate.
Elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil
Realizarea infrastructurii de vizitare, trasee, zone de popas şi picnic etc.

Activitati orizontale: managementul proiectului, achizitii publice, măsuri specifice pentru
informare și publicitate, etc.
Detaliile privind activităţile cadru şi acţiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului
dezvoltat în parteneriat se găsesc în Ghidul Solicitantului
6. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicati partenerul/partenerii:
Conform (Ghidul Solicitantului -) care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în
ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea
proiectului.
7. Valoarea proiectului
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși valoarea minimă şi maximă a
proiectului, rata de cofinanţare din Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice POIM
2014-2020.
8. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul
stabilit pentru fiecare criteriu în parte)
Selectarea partenerilor se va face, în prima fază, pe baza a 2 (două) documente pe care candidaţii le
vor depune la sediul APM Olt:
- Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)
- Fișa partenerului (Anexa 2)
Candidaţii vor depune la sediul APM Olt cele 2 (două) documente,

începând de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 1 august 2016, ora 10.00.
Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fișei partenerului să fie integral
completate.
În Scrisoarea de intenţie și în Fișa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a
proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă
descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate
esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate și atingerea obiectivelor și a contribuţiei în
parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului).
În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită de depunere a celor 2 documente se
va solicita candidaţilor documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie
răspundere în Scrisoarea de intenţie și Fișa partenerului, după cum urmează:
a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate
prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele
şi activităţile la care doreşte să fie partener
b. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul
activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat /implementează, în calitate de
partener sau beneficiar, proiecte finanţate din Fonduri Europene.
c. Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile
pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.
Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ștampilate şi certificate conform cu originalul de
către reprezentantul legal
d. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că
respectă Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, terenuri) din Ghidul Solicitantului
e. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi
asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată
durata de implementare a proiectului și susţinerea cofinanţării;
f. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
g. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere
al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într- una din situaţiile în care obligaţiile de plată
nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;
h. 2.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor care va fi însoţită de:
 Se probează prin dovedirea experienţei angajaţilor/structurii, în implementarea unor proiecte
similare în domeniul relevant: CV-uri, fişe de post şi alte informaţii similare relevante precum:
expertiză relevantă pentru elaborarea unor studii de biodiversitate, etc. (secţiunea Capacitate
tehnică, din Cererea de Finanţare)
Aceste documente se prezintă în original
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată și

în termenul solicitat de Comisia de evaluare, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi
ştampilă), după caz.
Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va
verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3
Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.
Evaluarea candidatilor:
Candidatii declarati admisi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila evaluare
(Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii
care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 80 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii
care întrunesc mai puţin 80 de puncte.
9. Depunerea documentelor
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate în prima faza de
selecţie (Anexa 1 și Aneza 2), precum și dosarul complet solicitat de Comisia de evaluare, în plic
închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POIM Axei Prioritare 4, Obiectivul Specific (OS)
4.1„, la Secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, Str. Ion Morosanu, nr. 3.
10. Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul agenției printr-un anunţ care va conţine
informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie și informaţii privind candidaţii/oferanţii participanţi la
procedură admiși și respinși și punctajul obţinut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectaţi vor
fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.
11. Soluţionarea contestaţiilor
Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Agenția pentru Protecția Mediului Olt ca parteneri în vederea
aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul agenției, contestaţii care se
soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a contestaţiilor.
12. Informatii suplimentare
Informatii sulimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel. Tel/0249. 439.166; 0349.
401.720; 0746.248.752, e-mailoffice@apmot.anpm.ro;, persoane de contact: Dorel Steomlega –
Director Executiv, Ion Croitoru – Arii Protejate.
Anexe:
Anexa 1 - model Scrisoare de intentie
Anexa 2 - model Fisa partener
Anexa 3 - Grild de evaluare etapa de calificare a ofertanfilor
Anexa 4 - Grila evaluare si selectare a ofertantilor

Anexa nr. 1
SCRISOARE DE INTENTIE
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat Programul Operaţional
Infrastructură Mare (POIM) ce urmează a fi depus de către
Agentia pentru Protectia Mediului Olt
În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept
public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanţare pe Axa prioritara
din POIM
(denumirea organizaţiei) își exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul unui
proiect cu tema:
__________________________________________________________________________
( se vor alege teme din cele propuse de APM OLt)
la activităţile:
__________________________________________________________________________
Precizăm că
(denumirea organizaţiei) se încadrează în
categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Axa prioritara...'...
În cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema
proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea
activităţilor unui proiect din POIM.
Declar pe proprie răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm în evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale
și nu avem datorii fiscale;
Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină partener în
cadrul unui proiect cu tema și activităţile menţionate.
Numele și prenumele reprezentantului legal
Data
…………………………………………………………………….
Semnătura ………………………………………………….
Ștampilă

Anexa nr.2
FIŞA PARTENERULUI
Denumire organizaţie
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în Registrul
Comerţului
Nr. de la Registru l Asociaţii lor și
Fundaţiilor
Anul înfiinţării
Fonduri atrase

pentru ultimii 5 ani

Date de contact(adresă, tel., fax, e-mail)
Persoana de contact(nume, poziţia în
organizaţie)
Tema de proiect pentru care aplica

Se va trece una din temele propuse

Descrierea activităţii organizaţiei, relevantă Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al
pentru acest proiect
organizaţiei se regăsește prestarea de servicii de
natura celor care sunt necesare implementării
proiectului, conform cu tema și activităţile la care
doriţi să fiţi partener
Activitatea /activităţile din cadrul
Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a
proiectului în care doriţi să vă
dumneavoastră în activităţile proiectului în
implicaţi(conform Ghidului)
eventualitatea implementării unui proiect cu tema
aleasă de ofertant
Resurse umane
Se va trece nr. total de angajaţi, din care
personalul relevant pentru implementarea
activităţilor în care ofertantul dorește să se implice si
pe care le-a menţionat mai sus
Finanţări anterioare (informaţii și detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în
ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse
financiare de către partener)
Pentru fiecare proiect relevant, menţionaţi:
Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)
ID-ul proiectului (acordat de instituţia
finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul proiectului
(solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Implementat sau in curs de implementare

Valoarea totală a proiectului
Sursa de finanţare (bugetul de stat, local,
surse externe nerambursabile, surse externe
rambursabile)
Numele instituţiei finanţatoare
Notă
Rubricile vor fi integral completate.
Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de
reprezentantul legal.
Numele și prenumele reprezentantului legal
Data
…………………………………………………………………….
Semnătura
…………………………………………………. Ștampila

Anexa nr. 3
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAŢILOR
Criteriu calificare
I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunt de
selecţie

DA NU

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul APM Olt
Documentele date ca model sunt integral și corect completate
II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităţilor proiectului

Are în obiectul de activate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare
implementării proiectului, conform cu temele și activităţile la care dorește să fie partener
A implementat/implementează, în calitate de partener sau beneficiar, proiecte finanţate din
Fonduri Europene
Are capacitatea financiară și operaţională de realizare a activităţilor din proiect
III. Conduita candidatului
Nu este subiect al unui conflict de interese
Și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale și nu are
datorii fiscale*
*cu excepţia datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de plată/rambursare depuse
pentru proiectele finanţate din fonduri europene
Notă
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată
rubrica “DA”

Anexa nr. 4
GRILA EVALUARE SI SELECTARE A OFERTANŢILOR
Criterii de se lecţ ie
1. Capacitatea operaţională și financiară
1.1 Resurse umane
1.2 Numarul 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.
1
Evaluarea calitativă a experienţei din CV( )
Nivel scăzut (experienţă de până la un 1 an)
- 5 puncte .
Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 1 și 3 ani )
- 10 puncte .
Nivel înalt (experienţă mai mare de 3 ani)
- 15 puncte.
Situaţia financiară (fonduri atrase în ultimii 5 ani)
·
până la 10.000 euro
·
peste 10.000 si 50.000 euro
·
peste 50.000 euro

15

15

20
- 5 puncte
- 10 puncte
- 20 puncte

2. Capacitatea profesională
2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană
·
1 proiect
– 5 puncte
·
Intre 2 si 5 proiecte
– 10 puncte
·
Mai mult de 5 proiecte
– 15 puncte
Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului
·
Intre 6 luni si 1 an
– 5 puncte
·
Intre 2 si 5 ani
– 10 puncte
·
Mai mult de 5 ani
– 15 puncte
3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului
3.1 Numărul de activităţi principale în care partenerul dorește să se implice
•
1 activitate
•
2 activităţi
•
Mai mult de 2 activităţi
TOTAL

Punctaj
maxim
50 puncte
30

20

30 puncte
15

15

20 puncte
20

- 5 puncte
- 10 puncte
- 20 puncte
100 puncte

Notă
Prin activităţi principale se înţeleg acele acţiuni care au drept rezultat nemijlocit obţinerea
output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.
(1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media
aritmetică a punctajelor experţi lor prezentaţi în ofertă.

