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Anexa nr. 3 
 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR 
 
Participant: DANKE CONSULTING SRL 
 

Criteriu calificare DA NU NU ESTE CAZUL 

I. Conformitatea documentelor    

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunț de 
selecție 
 

 
X 

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 
www.tuiasi.ro 
 

 
X 

  

Documentele date ca model sunt integral și corect completate 
 

X   

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător 
activităţilor proiectului 
 

   

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care 
sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/ 
activităţile la care doreşte să fie partener. 
 

X   

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor 
din proiect 
 

X   

Are acreditare/autorizare pentru derularea activitatilor de 
informare/ orientare/  consiliere/ mediere, iar acesta este furnizor 
acreditat. (dupa caz) (1) 

 

X   

Are acreditare/autorizare pentru derularea activitatilor de de 
formare profesionala pentru cursul de Competente Antreprenoriale 
(ANC) ca si furnizor acreditat/autorizat. (dupa caz) (1) 

 

X   

III. Conduita ofertantului    
Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul 
Regulilor generale de eligibilitate a solicitanţilor menţionate la 
punctul 4.1.2. - Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor 
de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate in Ghidul 
Solicitantului – Condiţii Generale 
 

X   

 
Notă: Ofertantul se consideră calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a  
fost bifată rubrica “DA” (exceptie (1) daca partenerul opteaza pentru implicarea in activitati 
care nu necesita acreditarile mentionate). 
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Membru – Conf..univ.dr.ing. Marius Andrei Olariu 

Membru - Secretar Ș .L.univ.dr.ing. Oana-Maria Neacșu(Asiminicesei) 

 

http://www.umfiasi.ro/


Anexa nr. 4 
GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR 

 
Participant: DANKE CONSULTING SRL 
 
 

Criterii de selecție 
Punctaj 
maxim 

1.Capacitatea operaţională şi financiară 50 puncte 
1.1.Resurse umane Numărul  de  persoane  cu  experiențe  propuse  pentru 

implicarea în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) 

 

1 persoană –  5  puncte  

2 persoane – 15 puncte  

3 persoane – 30 puncte 30 puncte 

 
Evaluarea calitativă a experienței din CV(1) 

 

Experiență specifica pe activitățile asumate, între 5 și 10 ani,  
pentru cel puțin 2 persoane din cele propuse  –  10 puncte 

10 puncte 

1.2.Situaţia financiară  
(suma cifra de afaceri/ 
venituri din ultimii 3 ani)  

până la 100.000 euro – 5 puncte 10 puncte 

peste 100.000 euro – 10 puncte  

 20 puncte 
2.1. Dovada 

implementării/ 
participarea la 
implementarea unor 
proiecte cu finanţare 
europeană 

1 proiect – 5 puncte  

2 proiecte – 10 puncte 
 

 

3 proiecte – 15 puncte  

4 proiecte – 20 puncte 20 puncte 

 5 si peste 5 proiecte-25 puncte  

 

sau  

2.2.Dovada experienţei în 
domeniul activităţilor 
proiectului 

1 an - 5 puncte  

între 1 an și 2 ani – 10 puncte  

3 si mai mult de 3 ani – 25 puncte 
 

 

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 25 puncte 
 1 activitate – 10 puncte  

  2 activități – 15 puncte  

 3 si mai mult de 3 activităţi – 25 puncte 25 puncte 

Total punctaj obținut  95 puncte 
 
 
(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 3 ani financiari încheiați 
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