
 
 
 
 

Anexa 7 
 

GRILA EVALUARE ȘI SELECȚIE A PARTENERILOR 

 

Criterii de evaluare și selecție 
Punctaj 

maxim 

1.Capacitatea operațională și financiară 45 puncte 

 

 

 

 
1.1. Resurse umane 

Numărul de persoane cu experiență propuse pentru implicare în  
tipul de activitate asumat (dovedit prin CV si documente justificative 

anexate CV-ului) 

 

 

 
15 puncte 

1 persoană – 5 puncte 

2 persoane – 10 puncte 

3 persoane (sau mai multe) – 15 puncte Evaluarea calitativă a experienței din CV  
 

15 puncte 

Nivel scăzut (experiență până la un 1 an) – 5 puncte Nivel mediu (experiență între 1 şi 5 ani ) – 10 puncte Nivel înalt (experiență de peste 5 ani) – 15 puncte 

 
1.2. Capacitatea 

financiară 

Partener cu cifra de afaceri in ultimul an, egala cu valoarea 

proiectului - 5 

 

 

 
15 puncte 

Partener cu cifra de afaceri in ultimul an, dublu, in comparatie cu 

valoarea proiectului - 10 

Partener cu cifra de afaceri in ultimul an, triplu sau mai mare in 

comparatie de  valoarea proiectului - 15 puncte 

2. Capacitatea profesională 30 puncte 

2.1. Dovada experienței de 

implementare a unor proiecte cu finanțare europeană în calitate 
de         Partener        sau 
Beneficiar – in 
domeniul medico-
social-educativ. 

1 proiect – 5 puncte  

 

 
10 puncte 

 

 
2 proiecte (sau mai multe) – 10 puncte 

2.2. Dovada experienței  în domeniul activităților 
obligatorii ale 

proiectului. 

Partener cu experienta in domeniul social – 10 puncte  
20 puncte 

Partener cu experienta de in domeniul medico – social – 15 puncte 

Partener cu experienta de in domeniul medico – social - educativ– 20 

puncte 



 

 

 
 

Criterii de evaluare și selecție 
Punctaj 

maxim 

3. Contribuția partenerului la activitățile/sub‐activitățile obligatorii ale proiectului 25 puncte 

 1 activitate/sub-activitate obligatorie – 5 puncte  
25 puncte 2 activități/sub-activități obligatorii – 15 puncte 3 activități/sub-activități obligatorii (sau mai multe) – 25 puncte 

 

Notă: În cazul subpunctului 1.1. Resurse umane, evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experților prezentați în ofertă. 
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