
Anexa nr. 3 
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANȚILOR 

 
Participant:    

 
Criteriu calificare DA NU NU ESTE 

CAZUL 
I. Conformitatea documentelor    

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunț de selecţie    

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul www.upt.ro     
Documentele date ca model sunt integral și corect completate    

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător activităţilor 
proiectului 

   

Are sediul social în România;     

Dovedește experiență în dezvoltarea și derularea de programe de educație non-formală 
de termen lung (un an școlar) care să promoveze învățarea integrată ( alfabetism, 
aplicarea cunoștințelor dobândite în școală, competențe transversale – cu precădere 
lucru în echipă și conștientizare culturală), bazată pe proiect și designul participativ al 
acestuia și să fie centrate pe/desfășurate  în spațiul (outdoor al ) școlilor 

   

Dovedește experiență de lucru de cel puțin 2 ani în/cu școli în organizarea și livrarea 
programe de educație non-formală de termen lung (un an școlar) care să promoveze 
învățarea integrată (alfabetism, aplicarea cunoștințelor dobândite în școală, 
competențe transversale – cu precădere  lucru în echipă și conștientizare culturală), 
bazată pe proiect și designul participativ al acestuia și să  aibă resurse de învățare 
dezvoltate și validate de practică 

   

Dovedește experiență de lucru în echipă cu profesori din învățământul obligatoriu în 
derularea programelor de educație non-formală cu elevii 

   

Are în portofoliu un (1) proiect finațat din fonduri publice sau private 
derulat/ în derulare, în calitate de solicitant/partener  

   

A depus 1 CV de expert cu experiență și competențe relevante pentru coordonarea 
programelor de educație non-formală de termen lung (un an școlar) care să promoveze 
învățarea integrată ( alfabetism, aplicarea cunoștințelor dobândite în școală, 
competențe transversale – cu precădere lucru în echipă și conștientizare culturală), 
bazată pe proiect și designul participativ al acestuia 

   

III. Conduita ofertantului    

Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale de 
eligibilitate a solicitanţilor menţionate la punctul 4.1.1. - Regulile generale privind 
partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate în 
Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 

   

 

Notă: Oferatantul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost 
bifată rubrica “DA”. 
 
Comisia de evaluare: 
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