
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 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 
     1 program        -  5 puncte 
     2 programe     - 10 puncte 
     3+ programe    -15 puncte 

        15  

 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 
   a)  2 ani experiență        - 5 puncte                     b) 1 set de resurse          -   5 puncte 
        2+ ani experiență      - 10 puncte                        2/2+ seturi resurse    - 10 puncte                                                                               
                                                                                        

  20 
a+b 

 

 Experiență de lucru în echipă cu profesori din învățământul obligatoriu în derularea 
programelor de educație non-formală cu elevii  
     1 an           -   5 puncte 
     2/2+ ani    - 10 puncte      

       10  

 Experienţă în cel putin un (1) proiect derulat/ în derulare, în calitate de solicitant/ 
partener finațat din fonduri publice sau private 
        1 proiect            -  5 puncte 
        2/2+ proiecte    - 10 puncte 

      10  

  CAPACITATEA PROFESIONALĂ 20  

 Numărul de experţi cheie cu experiență și competențe relevante pentru 
implementarea programelor de educație non-formală de termen lung așa cum au fost 
definite mai sus (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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