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Anexa 3 
 

Criterii de calificare și selecție a partenerilor relevanți (conform PTTJ)  din mediul 
economic, social şi din societatea civilă în vederea constituirii Grupului de coordonare a 

tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara 
 
 
A. CRITERII DE CALIFICARE 
 
1. Formularul de candidatură a fost depus până la termenul indicat prin anunțul de selecție; 
2. Toate secțiunile Formularului de candidatură sunt completate corect (nu se solicită clarificări); 
3. Structura juridică are personalitate juridică și este  înregistrată/autorizată în mod corespunzător 

domeniului pentru care se aplică, conform legislației în vigoare și funcționează în prezent; 
4. Activitatea structurii juridice  se încadrează în unul din domeniile prevăzute la punctul 8 din 

formularul de candidatură, conform statut, documente statutare în vigoare și alte documente din 
care să rezulte: domeniul de activitate, sediul social/filiala/sucursala, reprezentant legal în 
prezent, vechimea în domeniul vizat; 

5. Reprezentantul legal al structurii juridicedeclară că NU a fost implicat în cazuri ce figurează cu 
suspiciuni de fraudă și/sau fraudă dovedită în ceea ce privește gestionarea de fonduri publice 
sau fonduri europene din perioadele de programare anterioare.; 

6. Solicitantul își asumă corectitudinea și conformitatea datelor și documentelor prezentate în 
procesul de selecție și obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter 
personal, confidențialitatea și conflictele de interese, semnând în acest sens formularul de 
candidatură. 

 
B. CRITERII DE SELECTIE 
 
În urma constatării îndeplinirii criteriilor de calificare, organizațiile vor fi departajate pe baza 
punctajului obținut, în ordine descrescătoare, punctajul maxim fiind 50 puncte.   
Punctajul minim admisibil este de 20 puncte. Candidații care nu întrunesc acest punctaj vor fi 
respinși.  
Se va avea în vedere asigurarea respectării numărului de reprezentanți prevăzuți în prezentul 
Ghid. 
În cazul punctajului egal, departajarea se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele 
criterii, în ordinea în care sunt enumerate 1,2,3,4,5, și în final, în ordinea cronologică a depunerii 
candidaturilor. 
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Nr. 
Crt. 

Criteriu de selecție 

1  

Relevanța activității organizației pentru domeniul vizat în formularul de candidatură 
 
Subcriteriu 1. Vechimea organizației in domeniul vizat (se va preciza vechimea organizației așa 
cum reiese din documentele depuse): 
                      -Peste 5 ani – 4 puncte 
                      -Între 3-5 ani – 2 puncte 
                      -Sub 3 ani – 1 punct 
 
Subcriteriu 2. Acțiuni, proiecte, inițiative derulate (se vor enumera acțiuni, proiecte, inițiative 
derulate de organizație în domeniul vizat): 
  - Minim 5 acțiuni, proiecte, inițiative – 3 puncte 
  -3, 4 acțiuni, proiecte, inițiative – 2 puncte 
  -1, 2 acțiuni, proiecte, inițiative – 1 punct 
În cazul în care comisia apreciază că  acțiunile prezentate nu sunt relevante pentru domeniul vizat, 
se vor acorda 0 puncte. 
 
Subcriteriu 3. Impactul si complexitatea acțiunilor, proiectelor, inițiativelor derulate :  
- Minim două acțiuni, proiecte, inițiative  derulate în parteneriat, în regiunea Vest, cu caracter 

inovativ și  complexitate ridicată – 3  puncte 
- O acțiune, proiect, inițiativă  derulată în parteneriat, în regiunea Vest, cu caracter inovativ și  

complexitate ridicată – 2  puncte 
- Acțiunile, proiectele, inițiativele au fost derulate individual,  în regiunea Vest - 1 punct 

În cazul în care comisia apreciază că acțiunile nu întrunesc condițiile de mai sus, se vor acorda 0 
puncte. 
 
Punctajul final pentru acest criteriu se calculează prin însumarea punctelor obținute la cele 3 
subcriterii de mai sus. 

2 

Reprezentativitatea organizației la nivel teritorial (evenimente, acțiuni, activități, membri  
etc.)  

 
Subcriteriu 1. Structura juridica are: 

- sediul/filiala/sucursala în Județul Hunedoara - 5 puncte 
- membri din Județul Hunedoara - 2 puncte 
 
Punctajul aferent celor două condiții nu se cumulează.  
În cazul în care niciuna dintre condiții nu este îndeplinită, se vor acorda 0 puncte.                      
 

Subcriteriu 2. Reprezentativitatea organizației la nivel teritorial (evenimente, acțiuni, activități etc)  
- punctaj maxim de 5 puncte dacă reprezentativitatea este la nivel județean pentru domeniul vizat; 
- 3 puncte dacă reprezentativitatea este la nivel local. 

3  

Capacitatea de implementare proiecte 
 
▪ Structura juridica a fost implicată în minim 3 proiecte cu finanțare europeană/ națională/ altă 

finanțare,  
▪ Structura juridica a fost implicată în 2 proiecte cu finanțare europeană/ națională/ altă finanțare,  
▪ Structura juridica a fost implicată într-un proiect cu finanțare europeană/ națională/ altă finanțare,  
▪ Structura juridica NU a fost implicată în niciun proiect cu europeană/ națională/ altă finanțare,  
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Pentru fiecare proiect se vor acorda 2 puncte 

4  

Politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene 
▪ Structura juridica dovedește (prin activitatea desfășurată si proiectele implementate) faptul că a 

adus contribuții relevante în 2 sau mai multe dintre domeniile: egalitate de șanse, 
nediscriminare, dezvoltare durabilă, protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, 
protecția biodiversității, protecția grupurilor vulnerabile. 

▪ Structura juridica dovedește (prin activitatea desfășurată si proiectele implementate) faptul că a 
adus contribuții relevante în unul dintre domeniile: egalitate de șanse, nediscriminare,  
dezvoltare durabilă, protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, protecția 
biodiversității, protecția grupurilor vulnerabile. 

▪ Structura juridica NU dovedește faptul că a adus contribuții relevante în oricare dintre domeniile: 
egalitate de șanse, nediscriminare,  dezvoltare durabilă, protecția mediului, combaterea 
schimbărilor climatice, protecția biodiversității, protecția grupurilor vulnerabile. 

Pentru fiecare domeniu se vor acorda 2 puncte. 

5 

Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației dumneavoastră 
va aduce valoare adăugată activitățiiGrupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică 
la nivelul județului Hunedoara 
 

TOTAL PUNCTAJ MAXIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pttj@cjhunedoara.ro
mailto:cjh@cjhunedoara.ro

