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                                                                                                                                                               APROB 

                                                                                                                                                            Manager proiect  

                                                                                                                                                        Merima Carmen PETROVICI 

 

CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ 

 

pentru selectarea si recrutarea de experti externi, in cadrul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru 
toți”-CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ septembrie-octombrie 2018 
 
Nume și prenume :                                                                                                                                    

Postul vizat : Expert analiza si sinteza date 

Criterii Punctaj acordat/maxim 

Selecţia se face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de 

puncte.  

 

/100 

 

1.studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor 
exacte(masterat, doctorat) 

max. 10 puncte 

(pt 2 sau mai multe forme de pregatire in domeniu ) 
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Criterii Punctaj acordat/maxim 

- se acorda 5 puncte pentru fiecare forma suplimentara de pregatire si 

perfectionare profesionala-CERTIFICATA  in domeniu, in afara pregatirii 

de baza 

 
 
2.experienta generala in management educational(coordonare, 
planificare, organizare) 
 
 
 
 
 

 

max.35 puncte 

 

-    cite 10puncte pentru fiecare activitate/proiect in care a functionat  

-    se acorda 5 puncte in  plus pentru mai mult de 3 activitati/proiecte 
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Criterii Punctaj acordat/maxim 

 
3.experienta IT in domeniul crearii si gestionarii bazelor de date 
 

se acorda 10 puncte pentru studii superioare, masterat /echivalent in 

domeniul IT, sau  pentru Certificari/competente dobindite suplimentar 

pregatirii de baza in domeniul IT 

 

4.competente de coordonare a comisiilor/colectivelor/echipelor 
de lucru in domeniul educational 
 

 

max. 10 puncte 

5 puncte/comisie,colectiv,echipa(minim 2) 

 

5.abilitati de comunicare si relationare dovedite 

max.20 puncte 

-se acorda 10 puncte/actiune (minim 2) 

 

6.experienta in realizarea de analize, sinteze, statistici 

 

15 puncte 

5 puncte/document, eveniment, actiune(minim 3) 
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Criterii Punctaj acordat/maxim 

 

 

 

EVALUATORI 
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                                                                                                                                                               APROB 

                                                                                                                                                            Manager proiect  

                                                                                                                                                        Merima Carmen PETROVICI 

 

CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ 

 

pentru selectarea si recrutarea de experti externi, in cadrul  proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru 
toți”-CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ septembrie-octombrie 2018 
  
 

Nume și prenume :                                                                                                                                    

Postul vizat : Expert administrator patrimoniu 

 

    Criterii Punctaj acordat/maxim 

Selecţia se face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de 

puncte.  
/100 

 

1. Studii superioare in domeniul economic  max 5 puncte 
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    Criterii Punctaj acordat/maxim 

 - se acorda  5 puncte pentru o forma suplimentara de pregatire si 

perfectionare profesionala-CERTIFICATA , in afara pregatirii de baza  

(Masterat, doctorat, o a doua specializare, etc) 

2. Experienţe anterioara pe posturi de coordonare 

  

 

max 30 puncte 

15 puncte/minim 2 

 

  

3.Formare in domeniul management 

  

 

max 25 puncte  

- se acorda suplimentar cite 10 puncte pentru fiecare curs in domeniul 

management ( maxim 25 puncte pentru 3 cursuri si mai multe ) 

 

 4. Competențe IT 

 

  

max.10 puncte 

- se acorda   5 puncte pentru Certificari/competente IT(minim 2)  

  

5. Capacitate de organizare si gestionare a resurselor, dovedite- 30 puncte 
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    Criterii Punctaj acordat/maxim 

gestionare, administrare patrimoniu, inventar - Se acorda 10 puncte pentru fiecare experienta (minim 3) 

 

 

 

 

EVALUATORI 
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Verificarea eligibilităţii administrative 
 

 

 
 

  Numar posturi ARTE  1 
 

APROB 

Durata de activitate 30 luni (incepand cu decembrie 2018) MANAGER DE PROIECT 

Numar ore expert / zi  2 ore 
 

Merima PETROVICI 

    Nume si prenume 
   

    

Cerinte Documente doveditoare DA/NU Observatii 

Cerere de inscriere Cerere de inscriere conform 
modelului din Anexa 1 la 
anuntul de selectie 

  

  

Declaratie de disponibilitate conf modelului de Anexa 2 
din modelul de selectie 

  

  

Scrisoare de intentie 
Scrisoare de intentie 
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Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România 

Carte de identitate sau 
certificat de nastere 

    

Cunoaşte limba română, scris şi vorbit Acte de studii: diploma 
bacalaureat, diploma licenta 
sau master     

Are vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale 

Carte de identitate 

    

Are capacitate deplină de exerciţiu Adeverinta medic de familie 
emisa cu cel mult 6 luni 
anterior derularii 
concursului. 

    

Are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate 

Adeverinta medic de familie 
emisa cu cel mult 6 luni 
anterior derularii 
concursului.     

Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs 

Adeverinta de vechime sau 
carte de munca si diplome 
de studii     
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Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea 

Cazier sau declaratie pe 
propria raspundere ca nu are 
antecedente penale 

    

CURRICULUM RELEVANT, "EDUCATIE DESCHISA pentru toti"-CRED  

    
  

REZULTAT Verificarea eligibilităţii administrative 
  

  

    
  

COMISIE EVALUARE 
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Verificarea eligibilităţii administrative 
 

 

 
 

  Numar posturi MATEMATICA 1 
 

APROB 

Durata de activitate 30 luni (incepand cu decembrie 2018) MANAGER DE PROIECT 

Numar ore expert / zi  2 ore 
 

Merima PETROVICI 

    Nume si prenume 
   

    Cerinte Exemple de Documente 
doveditoare 

DA/NU 

Observatii 

Cerere de inscriere Cerere de inscriere conform 
modelului din Anexa 1 la 
anuntul de selectie 

  

  

Declaratie de disponibilitate conf modelului de Anexa 2 
din modelul de selectie 

  

  

Scrisoare de intentie 
Scrisoare de intentie 
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Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România 

Carte de identitate sau 
certificat de nastere 

    

Cunoaşte limba română, scris şi vorbit Acte de studii: diploma 
bacalaureat, diploma licenta 
sau master     

Are vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale 

Carte de identitate 

    

Are capacitate deplină de exerciţiu Adeverinta medic de familie 
emisa cu cel mult 6 luni 
anterior derularii 
concursului. 

    

Are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate 

Adeverinta medic de familie 
emisa cu cel mult 6 luni 
anterior derularii 
concursului.     

Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs 

Adeverinta de vechime sau 
carte de munca si diplome 
de studii     
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Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea 

Cazier sau declaratie pe 
propria raspundere ca nu are 
antecedente penale 

    

CURRICULUM RELEVANT, "EDUCATIE DESCHISA pentru toti"-CRED  

    
  

REZULTAT Verificarea eligibilităţii administrative 
  

  

    
  

COMISIE EVALUARE 
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Verificare eligibilitate administrativă 
 

 

 
 

 

 

 
 

EXPERT SUPORT A2 RESURSE ED DESCHISE 

2 
  Durata de activitate incepand cu decembrie 2018 
 

APROB 

Numar ore expert   300 ore/expert 
 

MANAGER DE PROIECT 

   
Merima PETROVICI 

Nume si prenume 
   

    Cerinte exemple de  
Documente doveditoare 

DA/NU Observatii 

Cerere de inscriere Cerere de inscriere conform 
modelului din Anexa 1 la 
anuntul de selectie 

    

Declaratie de disponibilitate conf modelului de Anexa 2 din 
modelul de selectie 

    

Scrisoare de intentie Scrisoare de intentie     

Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul 
în România 

Carte de identitate sau 
certificat de nastere 
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Cunoaşte limba română, scris şi vorbit Acte de studii: diploma 
bacalaureat, diploma licenta 
sau master   

  

Are vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale 

Carte de identitate 

  

  

Are capacitate deplină de exerciţiu Adeverinta medic de familie 
emisa cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului.   

  

Are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate 

Adeverinta medic de familie 
emisa cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului. 

  

  

Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs 

Adeverinta de vechime, carte 
de munca, diplome de studii 

  

  

Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea 

Cazier sau declaratie pe 
propria raspundere ca nu are 
antecedente penale 
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FIȘĂ DE EVALUARE  

 

Mențiuni privind completarea Fișei de evaluare: 

Fișa de evaluare include patru secțiuni: I. Date de identificare a candidatului, II. Funcţia (conform apelului de selecţie), III. Aprecierea 
competențelor candidatului în raport cu cerințele din Apel, IV. Punctaj obținut (PO) și observaţiile  evaluatorului (PE).  
Fiecare secțiune este însoțită de recomandări privind modalitatea de lucru a evaluatorului. Acolo unde este cazul, evaluatorul are la dispoziție 
instrucțiuni de completare a secțiunii respective. Este necesară respectarea instrucțiunilor de completare pentru a asigura unitate demersului evaluativ. 
Selecţia se face pe baza punctajului de maxim 100 de puncte. 
 

I. Date de identificare a candidatului: 

Nume și prenume:  
CNP:  

             

 

Nr. înregistrare  a Cererii de înscriere   

LOCALITATE/JUDEŢ:  
FUNCŢIA: 
UNITATEA:  

II.Expert:  

(Funcţia conform Apelului de selecţie): EXPERT HELP DESK 
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III. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

C.1. Studii si calificări /participări la stagii de 

formare/conferinţe în domeniul comunicării 10 puncte  

1.1 
Studii medii – Diplomă de Bacalaureat    2   

 

 

1.2 
Studii superioare în domeniul comunicării  3  

1.3 Cursuri/calificări/participări la stagii de 

formare/conferinţe  în domeniul 

comunicării  

5  

C2 - Experienţă în organizarea evenimentelor 

cu caracter educaţional (cel puţin 2 evenimente 

în care a avut rol de 

coordonator/responsabil/membru în echipa de 

management/membru în echipa de 

15 puncte  
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III. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

implementare) 

C3 - Experienţă specifică în proiecte 

educaţionale de cel puțin 1 an/1 proiect 

(ANPCD/finanţate din fonduri europene/ 

proiecte avizate de MEN/ de ISJ-ISMB etc.) 

25 puncte 

 

3.1.Calitatea de membru în echipa de organizare 

a unui proiect educaţional  (cel puţin 1 an/1 

proiect) 

8 

 

3.2.Calitatea de asistent manager de proiect 

educaţional (vechime de cel putin 1 an/1 proiect) 
12 

 

3.3. Calitatea de manager de proiect educaţional 

(vechime de cel putin 1 an/1 proiect) 
5 

 

C4 – Experienţă specifică în domeniul 

comunicare-relaţionare (cel puţin 2 evenimente 

distincte) 

40 puncte 
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III. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

4.1.Calitatea de angajat/voluntar/responsabil cu 

atribuţii de secretariat în domeniul educaţional 

(cel puţin 2 evenimente) 

8 

 

4.2.Calitatea de angajat/voluntar/responsabil 

help desk în domeniul educaţional (cel puţin 2 

evenimente) 

12  

 

4.3.Calitatea de angajat/voluntar/responsabil 
/expert  în grupuri de lucru /consilii consultative 
(cel puţin 2 evenimente) 

5  
 

4.4.Calitatea de organizator de 
conferinţe/seminarii/workshopuri în domeniul 
educaţional (cel puţin 2 evenimente) 

10 
 

4.5. Calitatea de moderator/speaker în cadrul 
unor evenimente (sesiuni de 
comunicare/conferinţe/simpozioane) în domeniul 
educaţional (cel puţin 2 evenimente) 

5 

 

C5 - Competenţe digitale 10 puncte  

5.1. Calitatea de utilizator de sistem de operare 
Windows, Excel, Google drive 

4  
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III. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

5.2. Calitatea de administrator baze de 
date/platforme e-learning 

6  

IV. PUNCTAJ TOTAL  100 PUNCTE  

Concluzii și aprecieri finale ale evaluatorului: 
 

 

Date de identificare a evaluatorului: 
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FIȘĂ DE EVALUARE  

 

Mențiuni privind completarea Fișei de evaluare: 

Fișa de evaluare include patru secțiuni: I. Date de identificare a candidatului, II. Funcţia (conform apelului de selecţie), III. Aprecierea 
competențelor candidatului în raport cu cerințele din Apel, IV. Punctaj obținut (PO) și propunerea evaluatorului (PE).  
Fiecare secțiune este însoțită de recomandări privind modalitatea de lucru a evaluatorului. Acolo unde este cazul, evaluatorul are la dispoziție 
instrucțiuni de completare a secțiunii respective. Este necesară respectarea instrucțiunilor de completare pentru a asigura unitate demersului evaluativ. 
Selecţia se face pe baza punctajului de maxim 100 de puncte. 
Pentru criteriul C3 nu se acordă punctaj parţial. 

II. Date de identificare a candidatului: 

Nume și prenume:  
CNP:  

             

 

Nr. înregistrare  a Cererii de înscriere   

LOCALITATE/JUDEŢ:  
FUNCŢIA:   
UNITATEA:  

III. Expert:  

(Funcţia conform Apelului de selecţie): EXPERT OPERAŢIONAL IMPLEMENTARE FORMARE 
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IV. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

C.1. Studii superioare de lungă durată în 

Ştiinţele educaţiei 

 

10 puncte (se acordă punctaj maxim pentru 

studiile în Ştiinţele educaţiei, orice nivel; se 

acordă 50% din punctaj pentru studii în alte 

domenii, orice nivel) 

 

1.  
Studii universitare de licență    2    

 

 

2.  Postuniversitare   1   

 

 

3.  Masterat 1  

4.  Doctorat 3  

5.  Postdoctorat 3  

C.2 Experiență generală de coordonare, 

planificare, organizare 
10 puncte 

 

2.1.Calitatea de responsabil/coordonator/de 

comisii/ proiecte/programe la nivelul școlii 
2 
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2.2.Calitatea de responsabil/coordonator/ de 

comisii/ proiecte/programe educaționale/ de 

formare continuă la nivelul județului/sectorului 

4 

 

2.3.Calitatea de 

responsabil/coordonator/manager de comisii/ 

proiecte/program de formare,  la nivel național 

4 

 

C3 - Experienţă specifică în proiecte 

educaţionale de cel puțin 2 ani 

(ANPCD/finanţate din fonduri europene/ 

proiecte avizate de MEN/ de ISJ-ISMB); 

10 puncte 

 

C4  - Experienta specifică în domeniul formarii 

continue a cadrelor didactice de cel puțin 5 ani 
45 puncte  

 

4.1.Membru/ expert   în echipa de proiectare/ 

elaborare a documentaţiei programelor de 

formare continuă la nivel judeţean şi naţional 

(minim 2 programe de formare continuă) 

10 

 

4.2.Membru/ expert/responsabil în echipa de 

management/ de implementare a unui program 

de formare continuă acreditat (minim 2 programe 

de formare) 

20 
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4.3. Membru/ expert/responsabil în echipa de 

monitorizare a unui program de formare continuă 

acreditat (minim 2 programe de formare) 

15 

 

C5  - Competenţe de comunicare şi relaţionare 5 puncte  

5.1. Calitatea de membru/expert în grupuri de 
lucru /consilii consultative 

1   

5.2.  Calitatea de organizator de 
conferinţe/seminarii/workshopuri/grupuri de 
lucru 

2 
 

5.3. Calitatea de moderator/speaker în cadrul 
unor evenimente (sesiuni de 
comunicare/conferinţe/ workshopuri) 

2 
 

C6 - Competenţe de coordonare a relaţiilor de 
grup 

5 puncte  

6.1. Calitatea de coordonator al unui grup de 
lucru/consilii consultative 

3  

6.2. Calitatea de coordonator în cadrul unor 
proiecte/ studii/cercetări 

2  

C7 - Competente de evaluare 5 puncte  

7.1. Calitatea de membru evaluator de proiecte 
naţionale/internaţionale 

2  

7.2. Calitatea de membru evaluator în comisii de 
evaluare finală a programelor acreditate 

2  

7.3. Calitatea de membru evaluator în comisii 
ARACIP/ARACIS/ANC 

1  
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C8 - Competenţe digitale 5 puncte  

8.1. Calitatea de utilizator de sistem de operare 
Windows, Excel, Google drive 

5  

8.2. Calitatea de administrator baze de 
date/platforme e-learning 

5  

C9 – Competenţe manageriale 5 puncte  

9.1. Calitatea de membru CNEME 1  

 
9.2. Calitatea de director de director/director 
adjunct de şcoală/organizaţie/director educativ 

2 
 

9.3. Calitatea de inspector ISJ/MEN 2  

V. PUNCTAJ TOTAL  
100 PUNCTE  

Concluzii și aprecieri finale ale evaluatorului: 
 

 

Date de identificare a evaluatorului: 
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FIȘĂ DE EVALUARE  

 

Mențiuni privind completarea Fișei de evaluare: 

Fișa de evaluare include patru secțiuni: I. Date de identificare a candidatului, II. Funcţia (conform apelului de selecţie), III. Aprecierea 
competențelor candidatului în raport cu cerințele din Apel, IV. Punctaj obținut (PO) și observaţiile  evaluatorului (PE).  
Fiecare secțiune este însoțită de recomandări privind modalitatea de lucru a evaluatorului. Acolo unde este cazul, evaluatorul are la dispoziție 
instrucțiuni de completare a secțiunii respective. Este necesară respectarea instrucțiunilor de completare pentru a asigura unitate demersului evaluativ. 
Selecţia se face pe baza punctajului de maxim 100 de puncte. 
Pentru criteriile C3,C4 nu se acordă punctaj parţial. 

VI. Date de identificare a candidatului: 

Nume și prenume:  
CNP:  

             

 

Nr. înregistrare  a Cererii de înscriere   

LOCALITATE/JUDEŢ: 
FUNCŢIA:  
UNITATEA: 

II.Expert:  

(Funcţia conform Apelului de selecţie): EXPERT OPERAŢIONAL MONITORIZARE 
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IV. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

C.1. Studii superioare de lungă durată în 

Ştiinţele educaţiei 

 

10 puncte (se acordă punctaj maxim pentru 

studiile în Ştiinţele educaţiei, orice nivel; se 

acordă 50% din punctaj pentru studii în alte 

domenii, orice nivel) 

 

6.  
Studii universitare de licență    2    

 

 

7.  Postuniversitare   1   

 

 

8.  Masterat 1  

9.  Doctorat 3  

10.  Postdoctorat 3  

C.2 Experiență generală de coordonare, 

planificare, organizare 
10 puncte 

 

2.1.Calitatea de responsabil/coordonator/de 2  
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IV. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

comisii/ proiecte/programe la nivelul școlii  

  

2.2.Calitatea de responsabil/coordonator/ de 

comisii/ proiecte/programe educaționale/ de 

formare continuă la nivelul județului/sectorului 

4 

 

2.3.Calitatea de 

responsabil/coordonator/manager/ de comisii/ 

proiecte/programe de formare,  la nivel național 

4 

 

C3 - Experienţă specifică în proiecte 

educaţionale de cel puțin 2 ani 

(ANPCD/finanţate din fonduri europene/ 

proiecte avizate de MEN/ de ISJ-ISMB); 

10 puncte 

 

C4  - Experienta specifică în domeniul formarii 

continue a cadrelor didactice de cel puțin 5 ani  
15 puncte  

 

C5 - Experienta in activitatea de acreditare a 30 puncte  
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IV. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

programelor de formare continuă 

5.1.Coordonator/responsabil în echipa de 

management/ de implementare a unor   programe 

de formare continuă acreditate (minim 2 

programe) 

15 

 

5.2.Coordonator/responsabil în echipa de 

monitorizare a unor programe de formare 

continuă acreditate (minim 2 programe) 

15 

 

C6  - Competenţe de comunicare şi relaţionare 5 puncte  

6.1. Calitatea de membru/expert în grupuri de 
lucru /consilii consultative 

1   

6.2.  Calitatea de organizator de 
conferinţe/seminarii/workshopuri/grupuri de 
lucru 

2 
 

6.3. Calitatea de moderator/speaker în cadrul 
unor evenimente (sesiuni de 
comunicare/conferinţe/ workshopuri) 

2 
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IV. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

C7 - Competenţe de coordonare a relaţiilor de 
grup 

5 puncte  

7.1. Calitatea de coordonator al unui grup de 
lucru/consilii consultative 

3 
 

 

7.2. Calitatea de coordonator în cadrul unor 
proiecte/ studii/cercetări 

2  

C8 - Competenţe de evaluare 5 puncte  

8.1. Calitatea de responsabil elaborare 
instrumente/rapoarte/ documente de evaluare 
instituţională/de proces 

3 
 

8.2. Calitatea de membru evaluator în comisii de 
evaluare finală a programelor acreditate 

1  

8.3. Calitatea de membru evaluator în comisii 
ARACIP/ARACIS/ANC 

1  

C9 - Competenţe digitale 5 puncte  

9.1. Calitatea de utilizator de sistem de operare 
Windows, Excel, Google drive 

5  
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IV. Aprecierea competențelor candidatului în raport cu cerințele prevăzute în Apelul de selecție 
[Evaluatorul va marca punctajul corespunzător criteriului/ subcriteriului evaluat, având în vedere  precizările privind punctajele maxime ce pot fi 

alocate fiecărui criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 

= relevanță medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

9.2. Calitatea de administrator baze de 
date/platforme e-learning 

5  

C10 – Competenţe manageriale 5 puncte  

10.1. Calitatea de membru CNEME 1  

 
10.2. Calitatea de director de director/director 
adjunct de şcoală/organizaţie/director 
educativ/manager de proiect 

2 

 

10.3. Calitatea de inspector ISJ/MEN 2 
 

 

IV. PUNCTAJ TOTAL  100 PUNCTE  

Concluzii și aprecieri finale ale evaluatorului: 

 


