
 

Anexa 3  

 

Selecția partenerilor privind participarea ca partener în cadrul proiectului 
VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în diversitate” , care urmează 
a fi depus spre finanțare de către Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, în 
cadrul Programului RO-Cultura, apelul de proiecte „Consolidarea 
Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului” (sesiunea 3) 
 

 

GRILA DE EVALUARE – ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR 

Proiect VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în diversitate 

Criteriu de calificare  DA NU 

I. Conformitatea documentelor    

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitante prin anunț de 

selecție 
  

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul Filarmonicii 

„Paul Constantinescu” Ploiești  
  

Documentele date ca model sunt integral și corect completate    

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător 

activităților proiectului  

  

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natură celor care sunt 

necesare implementării proiectului  
  

Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din 

proiect 
  

A participat în calitate de partener sau beneficiar în cadrul proiectelor 

finanțate din Fonduri Europene / Naționale  
  

Are autorizare / acreditare pentru serviciile / activitățile propuse în proiect    

III. Conduita candidatului    

Nu este subiect al unor fraude cu Fonduri Europene / National   

Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de 

calificare a fost bifată rubrica „DA”.  

 

 

 

 



GRILA DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A OFERTANȚILOR 

Proiect VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în diversitate 

Criterii de selecție Punctaj maxim 

1. Capacitatea operațională, financiară și profesională 50 puncte 

 

1.1. Partenerul are experiență în domeniul activităților vizate prin proiect.  

Organizația are experiență în domeniul activităților de organizare, promovare 

a evenimentelor culturale: concerte, spectacole, workshop-uri, expozitii, 

proiecte educative etc).  

20 puncte 

1.2.Evaluarea calitativă a experienței din CV 

Nivel scăzut (toate persoanele propuse au experienţă dovedită în activităţile 

proiectului de minim 1 an) –  5 puncte 

Nivel mediu (toate persoanele propuse au experienţă dovedită în activităţile 

proiectului de minim 2 ani) – 10puncte 

Nivel înalt (toate persoanele propuse au experienţă dovedită în activităţile 

proiectului de peste 3 ani) – 15 puncte 

15 puncte 

1.3. Implementarea unor proiecte din fonduri externe nerambursabile 

1 – 2 proiecte – 5 puncte 

Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte  

10 puncte 

 

1.4. Organizația a implementat individual sau a participat în calitate de 

partener la implementarea a cel puțin unui proiect finanțat din fonduri externe 

nerambursabile, a cărei valoare este cel puțin egală cu valoarea estimată a 

bugetului care îi revine individual partenerului pentru realizarea activităților.  

 

5 puncte 

2. Contribuția partenerului la activitățile proiectului 50 puncte 

 

2.1 Numărul de activități principale în care partenerul dorește să se implice                                                                                                                                

1 activitate – 5 puncte                                                                                           

2 activități – 10 puncte  

10 puncte 

 

2.2. Acțiunile propuse sunt realizabile și corelate cu obiectivele și activitățile 

proiectului (10 puncte) și sunt adresate unor grupuri țintă cât mai ample                  

(5 puncte) și cât mai diversificate (5 puncte)  

 

20 puncte 

 

 

2.3 Activitățile propuse sunt eligibile și realiste (5 puncte), metodologia de 

realizare (10 puncte)  este clară, iar costurile asociate sunt rezonabile                             

(5 puncte). 

20 puncte 

 TOTAL 100 puncte 

 

Notă: în situația în care doi candidați obțin același punctaj, departajarea se va face după punctajul obținut  

la punctul 2.2 acțiunile propuse sunt realizabile și corelate cu obiectivele și activitățile proiectului. 

Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor 

specificate în Ghidul solicitantului.  



 


