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CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ 

Partener universitate 

 

 

 

pentru selectarea de parteneri, în vederea scrierii, depunerii şi implementării unui 

proiect, care se va depune spre finanţare la POCA 2014 -2020, Axa prioritară  2 

Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. 

Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, 

   în cadrul 

Cererii de Proiecte nr.9/2018 ”Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională 

Anticorupție la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale” 

 

Proiect POCA privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a 

riscurilor de corupție în activitatea administrativă a Ministerului Educației Naționale  

 

Criterii Punctaj acordat/maxim 

Selecţia se face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de puncte. 

Propunerile care vor întruni mai puţin de 75 de puncte nu vor fi 

selectate. 

/100 

 

1. Experienţa în domeniul activităţilor din proiect pentru care partenerul va fi selectat – 

maxim 50 de puncte 

 

1.1 Experienţă în domeniul în domeniul eticii, integrității, prevenirii și 

combaterii corupției; 

 

max.5 puncte 

1.1 Competențe în elaborarea de programe de 

formare/proiecte/activități în vederea creșterii gradului de 

conștientizare și a nivelului de educație anticorupție; 

 

max.10 puncte 

1.2 Experiență în derularea de activități de informare și  formare in 

domeniul eticii, integrității, prevenirii și combaterii corupției în 

sistemul educațional; 

 

max.15 puncte 

1.4  Experiență în elaborarea de analize, studii, rapoarte și documente 

de politici publice pe teme de etică, integritate și anticorupție în 
max.5 puncte 



 

 
 

Criterii Punctaj acordat/maxim 

sistemul educațional. 

 

1.5 Experiența echipei propuse, corelată cu activitățile proiectului 

 

max.15 puncte 

 

 

 

2. Prezentarea activităţilor în care partenerul se va implica şi corelarea bugetului propriu 

estimat cu activităţile pe care le va derula – maxim 50 de puncte 

 

2.1 Activitățile în care se va implica partenerul sunt prezentate în mod 

coerent și sunt adecvate proiectului  
max.10 puncte 

2.2 Corelarea între activitățile propuse și bugetul estimat   

 

                max. 40 puncte, 

din care: 

2.2.1 detalierea bugetului  

 
max.10 puncte 

2.2.2 estimarea bugetului propus pentru partener 

maxim 30 puncte pentru cel 

mai mic buget propus; 

următoarele oferte se 

punctează după următorul 

algoritm de calcul: 

(Bugetul minim/bugetul 

ofertat) x 30 puncte; unde 

bugetul minim este bugetul 

cel mai scăzut din 

candidaturile depuse, iar 

bugetul ofertat este bugetul 

candidaturii evaluate 
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