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Anexa 4 

GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANŢILOR 
Fisa de interventie #______________________ 

 

Ofertant: __________________ 

  

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

participant 

1. Capacitatea operaţională şi financiară 50  

1.1 Resurse umane 30  

 Numărul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat 

(dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar 

experţi cu studii superioare). 

o 1-2 experţi – 5 puncte 

o 3-4 experţi – 10 puncte 

o Cel puțin 5 experţi – 15 puncte 

 

 

15 

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV1 

o Nivel scăzut (experienţă de până la 1 an)  - 5 puncte 

o Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 1 an şi 3 ani)  - 10 

puncte 

o Nivel înalt (experienţă mai mare de 3 ani) - 15 puncte 

 

 

15 

 

1.2 Situaţia financiară (media cifrei de afaceri pe ultimii 4 ani)2 20  

 o intre 30.000 euro și 49.999,99 euro - 5 puncte 

o intre 50.000 şi 149.999,99 euro – 10 puncte 

o peste 150.000 euro – 20 puncte 

 

20 

 

2. Capacitatea profesională3 30  

2.1. Capacitate profesională generală în proiecte cu finanțare 

nerambursabilă 
Dovada implementării unor activitati cu finanţare nerambursabilă 

o 1 activitate – 5 puncte 

o Minimum 2 activitati – 10 puncte 

 

 

10 

 

2.2 Experiență în domeniul activităților proiectului 
Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor 

proiectului  

o Între 6 luni şi 1 an – 5 puncte 

o Mai mult de 1 an – 10 puncte  

 

 

10 

 

2.3 Capacitate profesională specifice fiecarei fise de interventie 

(Acest criteriu se va puncta pentru fiecare fisa. Punctajul maximum 

acordat pe acest criteriu va fi de 10 puncte.) 

 

 

10  

                                                           
1 Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experţilor 

prezentaţi în ofertă. 
2 Conversia euro/lei se va face la cursul valutar Inforeuro aferent lunii septembrie 2019 și anume 1EURO = 4, 7271 RON. Situatia 

financiară a partenerului se stabileşte prin raportare la cifra de afaceri (pentru Societăţi Comerciale)/venituri totale (pentru ONG-

uri), conform prevederilor din Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014- 

2020. 
3 In cazul in care o entitate doreste sa candideze pentru mai multe fise de interventie, Anexa 4 - Grila de evaluare si selectare, se va 

completa pentru fiecare fisa in parte. 
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Fisa de interventie #7Servicii de informare si consiliere 

profesionala  
Candidatul are experienta in furnizarea serviciilor de informare si 

consiliere profesionala: 

 - mai mica de 1 an - 3 puncte 

- mai mare de 1 an – 5 puncte 

5  

Fisa de interventie #8Servicii de mediere; 

Candidatul are experienta in furnizarea serviciilor de mediere: 

–  intre 6 luni si 1 an - 3 puncte 

- mai mult de 1 an – 5 puncte 

5  

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 20  

3.1 Numărul de fise de proiect în care partenerul doreşte să se implice 

o 1 fisa – 10 puncte 

o 2 fise – 15 puncte 

o 3 fise – 20 puncte 

20  

 TOTAL 100  

 

 

Comisia de evaluare și selecție: 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

 
 


