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Anexa 5 

GRILA DE EVALUARE A PARTICIPANTULUI 
 

Criteriu calificare DA NU 

1. Conformitatea documentelor   
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate în anunțul de 
selecție al partenerului și anexele acestuia.   

Toate rubricile documentelor au fost completate   

Informațiile prezentate sunt autentice, clare și conform cu solicitările din 
anunțul de selecție și anexele acestuia   

2. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților 
proiectului   

Are experiență și expertiză relevantă pentru activitățile pe care solicitantul 
dorește să le desfășoare/în care partenerul selectat va fi implicat și poate 
asigura o valoare adăugată consistentă pentru proiect 

  

Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din 
proiect   

Important: orice criteriul de calificare  bifat cu „NU” atrage excluderea candidatului. 
 
 

Criterii de selecție 
Punctaj 
maxim 

1. Capacitatea operațională și financiară 50 puncte 
 
 

1. 1. Minim 5 experti cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin 
CV) propuși pentru activitățile proiectului 
 3 experti - 5 puncte 
 5 experți - 10 puncte 
 Mai mult de 5 experți - 15 puncte 

15 puncte 

1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV-urile propuse (experiență în 
domeniul furnizării de servicii de consiliere și orientare profesională 
/experiență în derularea de cursuri formare) 
 Experții propuși au experiență minimă dovedită în activitățile 

proiectului cuprinsă între 0 - 3 ani - 3 puncte 
 Experții propuși au experiență minimă dovedită în activitățile 

proiectului cuprinsă între 3 – 5 ani - 7 puncte 
 Experții propuși au experiență minimă dovedită în activitățile 

proiectului cuprinsă peste 5 ani - 10 puncte 

10 puncte 

1.3 Evaluarea calitativă a experienței din CV-urile propuse – minim 1 expert 
cheie propus are experiență în poziție de coordonare proiect/proiecte cu 
activități de furnizare de servicii de consiliere și orientare profesională/ 
derularea de cursuri formare. 
 expertul cheie propus are experiență în domeniul furnizării de 

servicii de consiliere și orientare profesională/experienta in 

10 puncte 



derularea de cursuri formare - fiind implicat în 1 proiect într-o funcție 
de coordonare - 3 puncte 

 expertul cheie propus are experiență în domeniul furnizării de 
servicii de consiliere și orientare profesională/experienta in 
derularea de cursuri formare - fiind implicat în 2 proiecte într-o 
funcție de coordonare - 7 puncte 

 expertul cheie propus are experiență în domeniul furnizării de 
servicii de consiliere și orientare profesională/experienta in 
derularea de cursuri formare - fiind implicat în 3 sau mai multe 
proiecte într-o funcție de coordonare - 10 puncte 

1.4. Situația financiară (totalul veniturilor din ultimii 3 ani fiscali încheiați) 
 Sub 300.000  RON - 5 puncte  
 Între 300.000  și 600.000 RON - 10 puncte  
 Peste 600.000 RON - 15 puncte 

15 puncte 

2. Experiența specifică a partenerului  50 puncte 
 
 

2.1 Dovada experienței partenerului în domeniul furnizării de consiliere și 
orientare profesională/derulare de cursuri de formare:  
 200 beneficiari (persoane fizice) - 5 puncte 
 400  beneficiari (persoane fizice)- 10 puncte 
 Peste 600 beneficiari (persoane fizice)- 15 puncte 

15 puncte 

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul furnizării de consiliere și 
orientare profesională/ derulare de cursuri de formare, entitate avizată sau 
acreditată de Ministerul Educației Naționale pentru cursuri de formare: 
 1 activități dovedite cu documente - 5 puncte 
 2 activități dovedite cu documente - 10 puncte 
 3 activități dovedite cu documente - 15 puncte 
 

15 puncte 

2.3 Dovada experienței partenerului în derularea de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă: 
 2  proiecte cu finanțare nerambursabilă - 5 puncte 
 3 proiecte cu finanțare nerambursabilă - 10 puncte 
 Peste 3  proiecte cu finanțare nerambursabilă – 20 puncte 

 

20 puncte 

TOTAL 100 puncte 
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