Anexa nr. 4


GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR

Participant:  	

Nr.
crt.
Criterii de evaluare
Punctaj
maxim
Punctaj
participant
1.
CAPACITATEA OPERAŢIONALĂ
40

1.1
RESURSE UMANE
30


Numărul de experţi cheie cu experienţă pentru activități de: formare profesionala/ consiliere profesională/recrutare grup tinta elevi/studenti (dovedit prin CV și documente) propuşi pentru activităţile proiectului:
	1 expert –  0 puncte
	2 experţi – 10 puncte
	Mai mult de 2 experţi – 20 puncte



20


Evaluarea calitativă a experienţei specifica din CV (cu documente justificative) :
	Nivel scăzut (experienţă de până la 5 ani) – 0 puncte
	Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 5 și 10 ani) – 5 puncte
	Nivel înalt (experienţă mai mare de 10 ani) – 10 puncte



10

1.2
             SITUAȚIA FINANCIARĂ
10


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

intre 100.001 euro- 200.000 euro-((euro 4,946 lei) - 5 puncte
	peste 200.001 euro – (euro 4,946 lei) - 10 puncte


10

2.
CAPACITATEA PROFESIONALĂ
       60

2.1
Dovada experienței ca Furnizor de formare profesională autorizat pentru programe de formare a adulților:
	min. 200 participanți absolvenți - 0 puncte
	201 - 322 participanți absolvenți - 10 puncte
	Peste 323 participanti absolventi - 20 puncte



20

2.2
Dovada consilierii profesionale a min. 322 de elevi/studenți în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă:
	Pana in 200 elevi/studenți consiliați – 0 puncte

Între 201 si 322 elevi/studenți consiliați  – 10 puncte
	Peste 323 elevi/studenți consiliați  – 30 puncte



30

2.3
Dovada experienței în pregătirea /derularea /participarea la proiecte cu finanțare nerambursabilă care să fi avut ca tematică activități ce vizează domeniul formare, consiliere si activitati remediale ale elevilor/studentilor:
	1 proiect – 0 puncte
	2 sau mai multe proiecte – 10 puncte



10


TOTAL
100


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


Comisia de evaluare:

