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FIȘĂ DE EVALUARE A DOSARELOR  
 
 
 

Pentru poziția Expert Tehnic Implementare 
În vederea implementării activităților A1.1, A1.2, A2.1. A2.2, A3 și A4 din cadrul proiectului 
„Start în carieră prin master didactic” 
 
 
 

 

Criterii Punctaj 

acordat 

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

100 de puncte 
70/100 

1. Studii superioare cu durata legala (min.3 ani) 

absolvite cu diploma de licența; 
10 puncte 

2. Experiență generală privind tehnicile de 

planificare, organizare, relaționare;  

20 puncte 

 

3. Experiență specifică dovedită în domeniul 

gestionării sau implementării unui proiect de 

minimum 2 ani;  

10 puncte 

4. Experiență în învățământul universitar; 
10 puncte 

 

5. Experiență privind procedurile de raportare 

specifice proiectelor finanţate din fonduri europene; 

expertiză <2 ani / > 2 ani 

10/30 puncte 

 

6. Experiență privind activitățile și procesele 

specifice domeniului managementului de proiect; 

expertiză <2 ani / > 2 ani 

10/20 puncte 
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           FIȘĂ DE EVALUARE A DOSARELOR  
 

Pentru poziția Coordonator monitorizare proiect  
În vederea implementării activităților A1.1, A1.2, A2.1. A2.2, A3 și A4 din cadrul proiectului 
„Start în carieră prin master didactic” 
 

 

 

Criterii Punctaj 

acordat 

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

100 de puncte 
70/100 

1. Studii superioare cu durata legala (min.3 ani) 

absolvite cu diploma de licența; 

10 puncte 

 

2. Experiența specifica în domeniul postului mai 

mare de 10 ani; 
10 puncte 

3. Experiență specifică de minimum 1 an în 

domeniul implementării unui proiect. 
10 puncte 

4. Experiență generală în domeniul educației; se 

consideră avantaj: experiență în învățământul 

universitar; 

10 puncte 

 

5. Experiență în monitorizarea procesului de 

implementare a activităților proiectului în raport cu 

gantul proiectului, obiectivele și rezultatele asumate 

prin cererea de finanțare: > 1 an / > 3 ani 

15/30 puncte 

 

6. Experiență în elaborarea de documente specifice 

implementării unui proiect (rapoarte tehnice, 

rapoarte de performanță etc.): : > 1 an /> 3 ani 

15/30 puncte 

 

 


