GRILĂ EVALUARE DOSAR
Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS PRIMAR

Durata de activitate
Numar ore expert / zi

1
20 luni (incepand cu iunie 2019)
2 ore

APROB
MANAGER DE PROIECT,
Merima Carmen PETROVICI

Nume si prenume
Condiţii generale expert/
Cerinţe/Competenţe/avantaje/abilităţi
Studii superioare de lunga durata absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
Experienţă în domeniul educaţiei/formării
profesionale continue/în proiecte cu finanţare
externă nerambursabilă
Experienţă în proiecte cu finanţare externă, pe poziţii
relevante pentru postul pe care aplică
Experienţă în domeniul formării profesionale
continue
*participare la cursuri de formare
*participare la cursuri de formare ca formator
* autor/coautor programă cursuri de formare
continuă
Experienţă specifică în proiecte educaţionale similare
de cel puţin 2 ani
Experienţă în domeniul educaţiei preuniversitare

Exemple de
Documente
doveditoare
Diplome de studii

punctaj
maxim

punctaj
acordat

Observatii

14

Adeverinţe, Atestate 14
specifice
Adeverinţe, Atestate
4
specifice
Adeverinţe, Atestate
specifice
4
6

Adeverinţe

8
10

Contract de muncă,
adeverinţă de
vechime

14

Cerinţa trebuie îndeplinită cel puţin la nivel judeţean (8p)
10p max. naţional, 8p ‐ judeţean

Experienţă în activităţi de tip ADŞ pentru
învăţământul primar
Experienţă de predare în invăţământul primar

Adeverinţe
16
Contract de muncă,
adeverinta de
vechime

Experienţă generală de coordonare, planificare,
organizare
Competente de comunicare si relationare;
Competenţe manageriale

6
4

TOTAL

100

CURRICULUM RELEVANT, "EDUCATIE DESCHISA pentru toti"-CRED
REZULTAT EVALUARE:
COMISIE EVALUARE

GRILĂ EVALUARE DOSAR
Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS SECUNDAR

Durata de activitate
Numar ore expert / zi

1
20 luni (incepand cu iunie 2019)
2 ore

APROB
MANAGER DE PROIECT,
Merima Carmen PETROVICI

Nume si prenume
Condiţii generale expert/
Cerinţe/Competenţe/avantaje/abilităţi

Exemple de
Documente doveditoare

Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de Diplome de studii
licenţă sau echivalentă
Adeverinţe, Atestate
Experienţă în domeniul educaţiei/formării profesionale
specifice
continue/în proiecte cu finanţare externă nerambursabilă
Experienţă în proiecte cu finanţare externă, pe poziţii
relevante pentru postul pe care aplică
Experienţă în domeniul formării profesionale continue

Adeverinţe, Atestate
specifice
Adeverinţe, Atestate
specifice

*participare la cursuri de formare
*participare la cursuri de formare ca formator

punctaj
acordat

Observatii

14
14

4

4
6

* autor/coautor programă cursuri de formare continuă

8
10

Experienţă specifică în proiecte educaţionale similare de
cel puţin 2 ani

Adeverinţe

Experienţă în domeniul educaţiei preuniversitare

Contract de muncă,
adeverinţă de vechime

Experienţă în activităţi de tip ADŞ pentru învăţământul
gimnazial
Experienţă de predare în invăţământul gimnazial şi/sau
liceal (cu condiţia ca persoana care predă la liceu să
predea şi la gimnaziu)
Experienţă generală de coordonare, planificare,
organizare
Competente de comunicare si relationare;

punctaj
maxim

Adeverinţe
Contract de muncă,
adeverinta de vechime

14
16

6
4

Cerinţa trebuie îndeplinită cel puţin la nivel judeţean (8p)
10p max. naţional, 8p ‐ judeţean

Competenţe manageriale
TOTAL

CURRICULUM RELEVANT, "EDUCATIE DESCHISA pentru toti"-CRED
REZULTAT EVALUARE:
COMISIE EVALUARE

100

Numar posturi CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Durata de activitate
Numar ore expert / zi

1
20 luni (incepand cu Iunie 2019)
2 ore

APROB
MANAGER DE PROIECT,
Merima Carmen PETROVICI

Nume si prenume
Condiţii generale expert/
Cerinţe/Competenţe/avantaje/abilităţi

Exemple de
Documente doveditoare
Diplome de studii

Experienta specifica in specialitate

Contract de munca sau
adeverinta de vechime

Experienţă în proiecte cu finanţare externă, pe poziţii
Certificate doveditoare
relevante pentru postul pe care aplică
Certificate doveditoare

*elaborare, proiectare, monitorizare, inspectie si
evaluare de curriculum la nivel national;
*elaborare, proiectare, monitorizare, inspectie si
evaluare de curriculum la nivel judetean;
*elaborare de itemi de evaluare
*dezvoltare de metodologii;
*participare la cursuri de formare in domeniul
curriculumului si evaluarii;
Participare la :

Observatii

14
4
17 max.
5
4
3
3
2

Atestate specifice
*programe, proiecte

punctaj
acordat

14

Studii superioare de lunga durata sau studii de tip
Bolognia sau master in specialitatile respective;

Experienta relevanta in domeniul disciplinei:

punctaj maxim

17 max.
5 ‐ A2Ş sau
4 ‐ oricare altul

Cerinţa trebuie îndeplinită în proporţie de minim 50%
(raportat la punctajul maxim de 17 puncte)

*comisii de specialitate la nivel national/judetean/
unitate de invatamant;

3 naţional
2 judeţean
1 unitate

*grupuri de lucru la nivel national/judetean/ unitate
de invatamant;

3 naţional
2 judeţean
1 unitate

Experienta in proiectare, elaborare, evaluare de
manuale;
Experienta de predare in specialitate de minimum 5
ani.
Participarea la cursuri de formare ca formator;
Experienta in invatamantul primar sau gimnazial.
Competente de comunicare si relationare;
Capacitate de lucru In echipa;
Capacitate de analiza si sinteza, de redactare
documente complexe;
Abilitati manageriale, de organizare si coordonare
echipe si activitati.

14
Atestate specifice
Contract de munca sau
adeverinta de vechime
Atestate specifice
Contract de munca sau
adeverinta de vechime

10
5
5

CV in format Europass datat
si semnat pe fiecare pagina

TOTAL

CURRICULUM RELEVANT, "EDUCATIE DESCHISA pentru toti"-CRED
REZULTAT EVALUARE

100

GRILĂ EVALUARE DOSAR
Numar posturi EXPERT SUPORT A 4

Durata de activitate
Numar ore expert / zi

1
20 luni (incepand cu iunie 2019)
6 ore

APROB
MANAGER DE PROIECT,
Merima Carmen PETROVICI

Nume si prenume
Condiţii generale expert/
Cerinţe/Competenţe/avantaje/abilităţi
Studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă
Experienţă în domeniul educaţiei/formării
profesionale continue/în proiecte cu finanţare externă
nerambursabilă
Experienţă în proiecte cu finanţare externă, pe poziţii
relevante pentru postul pe care aplică

punctaj maxim punctaj
Exemple de
acordat
Documente doveditoare

Diplome de studii
14
Adeverinţe, Atestate
specifice

Adeverinţe, Atestate
specifice
Adeverinţe, Atestate
Experienţă în domeniul formării profesionale continue
specifice
*participare la cursuri de formare
*participare la cursuri de formare ca formator
* autor/coautor programă cursuri de formare continuă
în învăţământul preuniversitar

14
4

3
6
5

Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office, Excel,
Atestate specifice,
Word, PP etc.)
certificate, foaie matricolă 6
documente relevante
Cunoaşterea legislaţiei naţionale (*strategii, planuri de
pentru cerinţă, inclusiv CV
implementare/acţiune, LEN, curriculum naţional şi CDS)
şi scrisoare de intenţie
5

Observatii

Cunoaşterea activităţilor şi proceselor specifice
domeniului educaţiei (*predare/învăţare/evaluare;
documente relevante
instruire practică; act. de pregătire metodico‐ştiinţifică;
pentru cerinţă, inclusiv CV
act. de educaţie, complementare procesului de
şi scrisoare de intenţie
învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe
tot parcursul vieţii; dirigentie)
Experienţa de minim 5 ani în educaţie
Calitate dovedită de cadru didactic

Contract de muncă,
adeverinţă de vechime
Contract de muncă,
adeverinţe

Dovezi ale desfăşurării de activităţi suplimentare la
clasă

Adeverinţe

Expertiză în învăţământul preuniversitar:

Atestate specifice,
certificate, adeverinţe,
CV, copii coperte
manuale/ ghiduri

* formator
* autor de manuale
* autor de ghiduri
* autor de programe şcolare
* autor/coautor programă cursuri de formare continuă
în învăţământul preuniversitar
Implicare în programe/proiecte educaţionale în
învăţământul preuniversitar (extracurricular şi
Adeverinţe
extraşcolar)
*Gândire analitică şi sintetică
*Capacitate de decizie şi de rezolvare a problemelor cu
CV
nivel înalt de dificultate
*Spirit de organizare dezvoltat
*Capacitate de comunicare scrisă şi verbală
TOTAL

7
8
4
5

6
2
2
2
5

2

CURRICULUM RELEVANT, "EDUCATIE DESCHISA pentru toti"-CRED
REZULTAT EVALUARE:
COMISIE EVALUARE

100

EVALUARE
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/ apel nr 950/CRED/29.11.2018
Nume si prenume candidat _____________
Funcția scoasă la concurs Asistent achiziții publice
Criterii

Punctaj acordat/maxim

PUNCTAJ

- Selecţia se face pe bază de
punctaj, cu un maxim de 100 /100
de puncte.

10 puncte
1. Studii superioare de lungă
durată

- se acordă 10 puncte pentru o forma
suplimentara de pregatire si perfectionare in
domeniu achizitiilor publice dovedita cu
certificat sau echivalent,

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020
1

OBSERVATII

Criterii

Punctaj acordat/maxim

2. Experienţă neîntreruptă
în derularea procedurilor de
achiziții în ultimii 3 ani

30 puncte pentru experienţă neîntreruptă în
derularea procedurilor de achiziții în ultimii 3 ani

3.Experienţă specifică de
minim 5 ani în achiziții
publice implementarea de
proiecte finanţate prin
fonduri structurale în
domeniul educaţional;

max 30 puncte

4. Competențe avansate
operare PC (Windows,
Pachet Office, internet, email ) competente in

max.30 puncte

PUNCTAJ

se acordă maxim 30 de pct pentru o experiență
de minim 10 ani
se acordă 20 pct pentru o experiență de minim 5
ani

- se acorda 30 puncte pentru
certificari/competente dobindite suplimentar

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020
2

OBSERVATII

Criterii
utilizarea SEAP/SICAP,
MYSMIS

Punctaj acordat/maxim

PUNCTAJ

pregatirii de baza in utilizarea SEAP/SICAP si
MYSMIS

TOTAL

100

EVALUATORI

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020
3

OBSERVATII

