
Anexa nr. 4 
 
 

GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR 
 

Participant:    
 

Nr. 
crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 
maxim 

Punctaj 
participant 

  CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ PENTRU PROIECT 
60 

 

 Experiență în dezvoltarea și derularea de intervenții culturale în spațiu public/outdoor, 
în activități și proiecte de conștientizare și activare civică prin cultură și în spații 
alternative 
     1 proiect/intervenție        -  5 puncte 
     2 proiecte/intervenții     - 10 puncte 
     3+ proiecte/intervenții    -20 puncte 

        20  

 Experiență de lucru de cel puțin 2 ani în organizarea și livrarea programe 
despre/cu/pentru tineri care vizează conștientizarea și activarea civică a acestora 
prin instrumente culturale 
        2 ani experiență        - 5 puncte                      
        3 ani experiență      - 10 puncte 
        3+ ani experiență    - 15 puncte                                                                                                  
                                                                                        

  15 
 

 

 Eperiență in a aduce artisti consacrati în spațiul public/outdoor și activități, intervenții și 
proiecte în care acest lucru s-a concretizat 
       1-4 artiști           -   5 puncte 
       5 artiști              - 10 puncte  
       6/6+ artiști        - 15 puncte     

       15  

 Experienţă în cel putin două (2) proiecte derulat/ în derulare, în calitate de solicitant/ 
partener finațat din fonduri publice sau private 
        2 proiecte                -  5 puncte 
        3/3+ proiecte         - 10 puncte 

      10  

  CAPACITATEA PROFESIONALĂ 20  

 Numărul de experţi cheie Expert cu experiență și competențe relevante pentru 
dezvoltarea și derularea de intervenții culturale în spațiu public/outdoor, în activități 
și proiecte de conștientizare și activare civică prin cultură și în spații alternative, în 
organizarea și livrarea programe de educație non-formală despre/cu/pentru tineri care 
vizează conștientizarea și activarea civică a acestora prin instrumente culturale 
(dovedit prin CV și documente) propuşi pentru activităţile proiectului: 

1 expert            -   5 puncte 
2 experţi           - 10 puncte 
3/3+ experţi     - 20 puncte 

  

 

CAPACITATE FINANCIARĂ 20  
 

Situaţia financiară (suma cifra de afaceri/venituri din ultimii 4 ani – 2017-2020)  
până la 50.000 euro (euro 4,946 lei)                            -  0 puncte 
intre 50.000 euro- 100.000 euro-((euro 4,946 lei)    - 10 puncte 
peste 100.001 euro – (euro 4,946 lei)                         - 20 puncte 

  

 TOTAL 100  

 

(1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind 
media aritmetică a punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă. 
(2) Se vor depune bilanturile pentru ultimii 4 ani financiari incheiati, precum si balantele analitice 

 
Comisia de evaluare: 
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