




CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - cod SMIS 2014+:118327
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GRILA DE EVALUARE

Denumire Post: EXPERT LOCAL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

Numele și prenumele candidatului:

Județul de domiciliu: 

Nr. dosar candidatură: 

Criterii de evaluare
DOCUMENTE 

DOVEDITOARE

Pagina la care 

se regăsesc 

documentele 

doveditoare

Punctaj 

maxim
Subcriterii Punctaj defalcat 

Punctaj 

acordat/ 

subcriteriu

Punctaj/ 

criteriu
OBSERVATII

Studii academice postuniverstare 2 p/ document

Studii de masterat 2 p/ document

Titlul științific de doctor 3 p/ diplomă

A doua licență 3 p/ document

Experiență în verificarea rapoartelor de activitate, a 

fișelor de pontaj și a livrabilelor în proiecte cu 

finanțare externă

Adeverință/decizie/ 

contract de muncă
20 Proiect 10p/proiect

Responsabil de cerc pedagogic 1 punct/an

Metodist ISJ, membru în consiliul consultativ pe 

disciplină/compartimente ISJ
1 punct/an

Membru în CC al ISJ 2 puncte/an

Membru în CA al unității/instituției de învățământ 2 puncte/an

Director de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
4 puncte/an

Studii

Adeverință/ diplomă 10

Experiență managerială 

Adeverință/ 

decizie/contract de 

management 

educațional

30



Director adjunct de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
3 puncte/an

Inspector școlar 5 puncte /an

Inspector școlar general adjunct/Director CCD 8 puncte /an

Inspector școlar general    10 puncte /an

2 puncte/ curs 

avizat cu ore

5 puncte/ curs 

acreditat MEN 

Publicații în domeniul managementului educațional  - 

articole, rapoarte, studii

1 punct/ 

raport/articol/s

tudiu

Publicații în domeniul managementului educațional  - 

cărți, lucrări științifice

3 puncte/ 

carte/lucrare 

științifică

Formator
4 p/ activitate 

de formare

Autor de suport de program/curs de formare 4 p/program

Coautor de suport de program/curs de formare 3 p/program

Responsabil de program de formare 4 p/program

Responsabil în asigurarea suportului logistic în cadrul 

sesiunilor de formare face-to-face și on-line
2 p/program

Tutore în activitățile de formare continuă a adulților in 

format on-line 
3 p/program

Autor de alte resurse educaționale/ resurse educaționale 

deschise valorificate în cadrul unor programe de formare

2 puncte/ 

resursă

Recomandare, în original, din partea CCD partener/ 

CCD din județul de reședință
Recomandare 10 10 p

Domiciliul în județul pentru care aplică CI/alt document 5 Copie după cartea de identitate sau alt document doveditor 5 p

Total 100 0

COMISIE EVALUARE
NUMELE ȘI PRENUMELE SEMNĂTURA

VLAD CRISTIAN - GABRIEL

DUIULEASA SIMONA - ELENA

POPA BIANCA - LIANA
MIHĂILĂ DANIELA

Participare la programe de formare profesională continuă 

în domeniul managementului educațional 

Colaborare cu casa corpului didactic din județul 

pentru care aplică 

Adeverință, certificat, 

alte documente 

doveditoare emise de 

CCD

25

Experiență managerială 

Adeverință/ 

decizie/contract de 

management 

educațional

30

Copie după coperta cu 

ISBN



CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - cod SMIS 2014+:118327

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Denumire Post: Expert local implementare și certificare

Numele și prenumele candidatului:

Județul de domiciliu: 

Nr. dosar candidatură: 

Criterii evaluare DOCUMENTE DOVEDITOARE

Pagina la care 

se regăsesc 

documentele 

doveditoare

Punctaj 

maxim
Subcriterii

Punctaj 

defalcat 

Punctaj 

acordat/ 

subcriteriu

Punctaj 

criteriu
OBSERVATII

Altă licență 2 p/ document

Studii academice postuniverstare 2 p/ document

Studii de masterat 2 p/ document

Titlul științific de doctor 3 p/ diplomă

Studii postdoctorale 2 p/ document

Titular în învățământul preuniversitar
Decizie/adeverință 5 Actul  care atestă numirea pe catedră/post 5p

Vechime intre 6 si 10 ani 1p

Vechime peste 10 ani 2p

Experiență în gestionarea documentelor programelor de formare acreditate 

MEN în concordanță cu O.M.E.C.T.S. nr. 5564/2011 cu modifiările ulterioare
Adeverinta, certificat, alte 

documente doveditoare
20 Responsabil cu elaborarea documentelor tipizate  necesare derulării programelor de formare acreditate 4p/program

Experiență în realizarea analizei de nevoi de formare a personalului didactic la 

nivel județean/municipiul București Adeverință, alte documente 

doveditoare
12 Participare la realizarea analizei de nevoi de formare a personalului didactic la nivel județean 4p/an

Calitatea de membru/evaluator în comisii de evaluare finală în cadrul programelor de formare 

acreditate/autorizate
4p/program

Monitorizarea/evaluarea pe parcurs a programelor de formare continuă acreditate MEN/avizate MEN 3p/program

Acumularea a 90 credite profesionale transferabile, acumulate prin programe de 

formare continuă, in ultimii 5 ani (01.09.2013-31.08.2018)

Adeverinta / certificat / etc 9 Credite Profesionale Transferabile
0,1p/credit 

profesional 

transferabil

Activitate de formator al Casei Corpului Didactic
4 p/activitate 

de formare

Autor de suport de program/curs de formare 4 p/program

Coautor de suport de program/curs de formare 3 p/program

Responsabil de program de formare 4 p/program

Responsabil în asigurarea suportului logistic în cadrul sesiunilor de formare face-to-face și on-line 2 p/program

Tutore în activitățile de formare continuă a adulților in format on-line 3 p/program

12

Vechime în învățământul preuniversitar/universitar

Adeverință 

Studii

Adeverință/ diplomă 10

2

Adeverință, alte documente 

doveditoare

Colaborare cu Casa Corpului Didactic din județul pentru care aplică

Adeverință, certificat, alte documente 

doveditoare emise de CCD
20

Experiență în monitorizarea și evaluarea derulării programelor de formare 

continuă acreditate MEN/avizate MEN



Criterii evaluare DOCUMENTE DOVEDITOARE

Pagina la care 

se regăsesc 

documentele 

doveditoare

Punctaj 

maxim
Subcriterii

Punctaj 

defalcat 

Punctaj 

acordat/ 

subcriteriu

Punctaj 

criteriu
OBSERVATII

Autor de alte resurse educaționale/ resurse educaționale deschise valorificate în cadrul unor programe de 

formare

2 

puncte/resursă

Recomandare în original din partea CCD
Adeverință 10 Recomandare 10p

Total puncte 100 Total

COMISIE EVALUARE

NUMELE ȘI PRENUMELE SEMNĂTURA

VLAD CRISTIAN - GABRIEL

DUIULEASA SIMONA - ELENA

POPA BIANCA - LIANA
MIHĂILĂ DANIELA

Colaborare cu Casa Corpului Didactic din județul pentru care aplică

Adeverință, certificat, alte documente 

doveditoare emise de CCD
20



CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - cod SMIS 2014+:118327

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Denumire post: Expert local e-learning

Numele și prenumele candidatului: 

Județul de domiciliu:

Nr. dosar candidatură: 

Criterii de evaluare
DOCUMENTE 

DOVEDITOARE

Punctaj 

maxim

Pagina la care 

se regăsesc 

documentele 

doveditoare

Subcriterii Punctaj defalcat

Punctaj 

acordat/ 

subcriteriu

Punctaj 

criteriu 
OBSERVATII

Responsabil de cerc pedagogic 1 punct/an

Metodist ISJ, membru în consiliul consultativ pe disciplină

1 punct/an

Membru în CC al ISJ 2 puncte/an

Membru în CA al unității/instituției de învățământ 2 puncte/an

Director de unitate de învățământ/instituție de învățământ 4 puncte/an

Director adjunct de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
3 puncte/an

Inspector școlar 5 puncte /an

Inspector școlar general adjunct/Director CCD 8 puncte /an

Inspector școlar general    10 puncte /an

2 puncte/curs 

avizat cu ore

5 puncte/curs 

acreditat MEN 

Publicații în domeniul managementului educațional  - articole, 

rapoarte, studii

1 punct/ raport 

/articol/studiu

Publicații în domeniul managementului educațional  - cărți, 

lucrări științifice

3 puncte 

/carte/lucrare 

științifică

Formator
4 p/activitate de 

formare

Autor de suport de program/curs de formare 4 p/program

Coautor de suport de program/curs de formare 3 p/program

Responsabil de program de formare 4 p/program

GRILA DE EVALUARE

Adeverinta, 

certificat, alte 

documente 

doveditoare

15

Colaborator al Casei Corpului Didactic 

Experiență managerială 

Adeverinta/CIM 25

Participare la programe de formare profesională continuă în 

domeniul managementului educațional 



Responsabil în asigurarea suportului logistic în cadrul sesiunilor de 

formare face-to-face și on-line
2 p/program

Tutore în activitățile de formare continuă a adulților in format on-

line 
3 p/program

Autor de alte resurse educaționale/ resurse educaționale deschise 

valorificate în cadrul unor programe de formare

2 puncte/ 

resursă

Studii superioare 2p/diplomă

Postuniverstar 2 p/ curs

Masterat 2 p/ curs

Doctorat 3 p/ doctorat

Experiență < 5 ani 10

Experiență între 5 - 10 ani 15

Experiență > 10 ani 20

Experiență între  2-5 ani în gestionarea bazelor de date/rețelelor 1

Experiență între 5-10 ani în gestionarea bazelor de date/rețelelor 2

Experiență peste 10 ani în gestionarea bazelor de date/rețelelor 5

Experiență între 2 - 5 ani  în gestionarea sistemelor de operare și de 

gestionare a aplicației Internet
2

Experiență între 5-10 ani în gestionarea sistemelor de operare și de 

gestionare a aplicației Internet
4

Experiență peste 10 ani în gestionarea sistemelor de operare și de 

gestionare a aplicației Internet
10

Domiciliul în județul pentru care aplică Copie CI 5 pag. 18 5 puncte   

Recomandare, din partea CCD-ului 

partener/din județul de reședință 
Recomandare 10 pag. 274 Recomandare furnizor 10

Total 100 Total

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Semnătura

1 VLAD CRISTIAN - GABRIEL
2 DUIULEASA SIMONA - ELENA

3 POPA BIANCA - LIANA

4. MIHĂILĂ DANIELA

Adeverinta / CIM

Experiență în gestionarea platformelor de 

e-learning

Experiență mai mare de 2 ani în 

gestionarea bazelor de date, a sistemelor 

de operare și de gestionare a aplicației 

Internet

15

Adeverinta, 

certificat, alte 

documente 

doveditoare

15

Studii 

Adeverinta, 

diplomă
10

Colaborator al Casei Corpului Didactic 

Adeverință/CIM 20



CRED - Curriculum relevant, educatia deschisa pentru toti - cod SMIS 2014+:118327

Denumire post: Expert local grup țintă

Numele și prenumele candidatului: 

Județul de domiciliu:

Nr. dosar candidatură: 

Criterii evaluare
DOCUMENTE 

DOVEDITOARE

Punctaj 

maxim

Pagina la care 

se regăsesc 

documentele 

doveditoare

Subcriterii Punctaj defalcat

Punctaj 

acordat/ 

subcriteriu

Punctaj 

criteriu 
OBSERVATII

A doua licență 2p/diplomă

Studii postuniversitare 2 p/ curs

Masterat 2 p/ curs

Doctorat 3 p/ doctorat

Postdoctorat 3 p/ postdoctorat

Titular în învățământ Decizie 5 Titular în învățământ 5p

Responsabil de cerc pedagogic 1 punct/an

Metodist ISJ, membru în consiliul consultativ pe disciplină
1 punct/an

Membru în CC al ISJ 2 puncte/an

Membru în CA al unității/instituției de învățământ 2 puncte/an

Director de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
4 puncte/an

Director adjunct de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
3 puncte/an

Inspector școlar 5 puncte /an

Inspector școlar general adjunct/Director CCD 8 puncte /an

Inspector școlar general    10 puncte /an

2 puncte/curs avizat cu 

ore

5 puncte/curs acreditat 

MEN 

Publicații în domeniul managementului educațional  - 

articole, rapoarte, studii

1 punct/ 

raport/articol/studiu

Publicații în domeniul managementului educațional  - 

cărți, lucrări științifice

3 puncte/ carte/lucrare 

științifică

Experiență < 2 ani  în realizarea, verificarea și gestionarea 

documentelor asociate managementului resurselor 

umane/grupurilor țintă în proiecte cu finanțare externă

10p

Experiență între 2 - 5 ani în realizarea, verificarea și 

gestionarea documentelor asociate managementului 

resurselor umane/grupurilor țintă în proiecte cu finanțare 

externă

15p

GRILA DE EVALUARE

Studii

Adeverinta/Decizie/O

MEN/ alte documente 

doveditoare

Participare la programe de formare profesională continuă 

în domeniul managementului educațional 

Adeverinta / CIM / 

alte documente 

doveditoare

20

20

Experiență managerială în ultimii 2 ani 

(01.09.2016 - 31.08.2018)

5

Experiență de realizare, verificare și gestionare a 

documentelor asociate managementului 

resurselor umane/grupurilor țintă în proiecte cu 

finanțare externă



Experiență > 5 ani în realizarea, verificarea și gestionarea 

documentelor asociate managementului resurselor 

umane/grupurilor țintă în proiecte cu finanțare externă

20p

Experiență în gestionarea documentelor 

programelor de formare acreditate MEN
Adeverință 5

Gestionarea documentelor programelor de formare 

acreditate MEN
2.5p/program

Monitorizarea derulării programelor de formare continuă 

acreditate MEN / avizate MEN
2.5p/program

Evaluarea derulării programelor de formare continuă 

acreditate MEN / avizate MEN
5p/program

Formator 4 p/activitate de formare

Autor de suport de program/curs de formare 4 p/program

Coautor de suport de program/curs de formare 3 p/program

Responsabil de program de formare 4 p/program

Responsabil în asigurarea suportului logistic în cadrul 

sesiunilor de formare face-to-face și on-line
2 p/program

Tutore în activitățile de formare continuă a adulților in 

format on-line 
3 p/program

Autor de alte resurse educaționale/ resurse educaționale 

deschise valorificate în cadrul unor programe de formare
2 puncte /resursă

Recomandare, din partea CCD-ului partener / din 

județul de reședință 
Recomandare 10 Recomandare 10

Domiciliul în județul pentru care aplică Carte de identitate 5 Domiciliul în județul pentru care aplică 5

Total 100

COMISIE EVALUARE
Nr. 

crt. 
NUMELE ȘI PRENUMELE SEMNĂTURA

1 VLAD CRISTIAN - GABRIEL
2 DUIULEASA SIMONA - ELENA
3 POPA BIANCA - LIANA

4. MIHĂILĂ DANIELA

Adeverinta/ 

certificat/ alte 

documente 

doveditoare

20

Adeverinta / CIM / 

alte documente 

doveditoare

20

Experiență de realizare, verificare și gestionare a 

documentelor asociate managementului 

resurselor umane/grupurilor țintă în proiecte cu 

finanțare externă

Colaborare cu Casa Corpului Didactic din județul 

pentru care aplică

Experiență în monitorizarea și evaluarea derulării 

programelor de formare continuă acreditate MEN 

/ avizate MEN
Adeverință 10


