
Autoritatea contractantă 

Primăria Sector 3 a Municipiului București 

 

COMUNICAREA din data de 07.11.2016 

privind rezultatul procedurii de selecție transparentă a partenerilor pentru proiectul „Școala te 

cheamă la ea“ 

Prin prezenta vă facem cunoscut că, în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

selecție transparentă a partenerilor, oferta declarată câștigătoare aparține Asociației Learning by 

Teaching, cu un punctaj de  90 de puncte. 

În urma etapei de calificare, criteriu eliminator, au fost admise 5 din 5 oferte, iar în urma analizei 

acestora s-a obținut următorul punctaj: 

Nr. 
crt. 

 Candidatul  
                                     
                                       
 
                
 
                      
                        Criterii 

Punctaj Total 
punctaj 

Criteriul 1 
Capacitatea 
operațională 

Criteriul 2 
Calitatea ofertei 

tehnice/ 
metodologia 

propusă 

Criteriul 3 
Experiența 
relevantă 

 

1 Fundația Seeding 
Knowledge 
Education 

30 30 5 65 

2 Asociația ANAIS 20 30 5 55 

3 Asociația Studenți 
pentru Viață 

30 32 10 72 

4 Asociația pentru 
Tineri și Orientare 
Profesională 

30 25 15 70 

5 Asociația Learning 
by Teaching 

30 30 30 90 

 

Criteriile din anunțul de selecție, publicat în data de 18.10.2016, sunt prezentate mai jos: 

Criteriu calificare DA/ NU 

I. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzatoare activităților proiectului 

 Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare 

implementarii proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie 

partener. 



 Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau 

are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului. 

II. Conduita candidatului 

 Nu este subiect al unui conflict de interese. 

 Și-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are 

datorii fiscale. 

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

bifată rubrica „DA“. 

 

Criterii de selecție 

1. Capacitatea operațională (30 puncte) 

Minim trei experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuși 

pentru activitățile proiectului (doar experți cu studii superioare și doar pentru activitățile realizate în 

proiect): 

 3 experți – 20 puncte 

 Mai mult de 3 experți – 30 puncte 

2. Calitatea ofertei tehnice, metodologia propusă (de exemplu, metodologia activităților 

propuse, corelarea acestora cu resursele, eventuale activități și/sau aspecte inovative propuse, etc.). (40 

puncte). 

3. Experiența relevantă a Partenerului pentru activitățile proiectului (30 puncte) - Experiență în 

lucrul cu elevii (de ex. programe școală după școală, programe socio-educaționale și/sau activități    

extra-curriculare orientate spre nevoile copilului etc). 

TOTAL 100 puncte 

Notă 

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

specificate prin Ghidul Solicitantului. 

 

 


