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;



Este Furnizor de formare profesionala autorizat pentru programul de formare a adulților ”Competente Antreprenoriale”/ ”Competente antreprenoriale”, cu min. 25 ore teorie și min. 15 ore practica.



Are experienta pe formare profesionala și a derulat programe de formare profesionala ”Competente antreprenoriale” (curs autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Minsiterul Educatiei și Cercetarii) în ultimii 4 ani pentru min. 5 (cinci) grupe de cursanti.



Are experienta in organizarea de cursuri de formare profesionala autorizate pentru programul de formare a adulților ”Manager proiect pentru min. 5 (cinci) grupe de cursanti.



Este acreditat pentru derularea activităților de pentru ”Informare, consiliere profesionala si medierea muncii pe piata interna” de catre Ministerul Muncii;



Are experință în consilierea a min. 117 de studenți în cadrul proiectelor finanțare nerambursabilă.



Are venituri în ultimii 4 ani de minim 494.950 lei;



Are experiență în pregătirea/ derularea / participarea a cel puțin trei (3) proiecte cu
finanțare nerambursabilă care să fi avut ca tematică activități ce vizează domeniul tehnic (informare/formare/consiliere);



Să fi derulat în calitate de solicitant/partener cel puțin un (1) proiect cu finanțare nerambursabilă care să fi avut activități pentru doctoranzi si posdoctoranzi



Are experiență în pregătirea/ derularea / participarea a cel puțin trei (3) proiecte/ cu finanțare nerambursabilă/ contracte, care să fi avut ca tematică activități ce vizează activitati legate de workshop-uri/ focusgrup, pentru studenti/profesori.



A furnizat minum 1 CV de expert pentru activități de formare și consiliere.



A furnizat minum 1 cv de expert pentru activități de coordonare formare  profesionala/GDPR.



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:

