




Denumire post: Expert formare ciclul primar/gimnazial: Managementul curriculumului la nivelul unității de învățământ

Numele și prenumele candidatului:

Județul de domiciliu:

Nr. dosar candidatură:

Nivel: Preuniversitar 2

Nr. 

crt.
CERINȚE GENERALE

DOCUMENTE 

DOVEDITOARE

Pagina la care 

se regăsesc 

documentele 

doveditoare

Punctaj 

maxim
CERINȚE SPECIFICE Punctaj defalcat 

Punctaj 

acordat/ 

subcriteriu

Punctaj/ 

criteriu
OBSERVAȚII

Director de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
5 puncte/an

Director adjunct de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
3 puncte/an

Inspector școlar 6 puncte /an

Inspector școlar general adjunct/Director CCD 8 puncte /an

Inspector școlar general    10 puncte /an

Director de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
5 puncte

Director adjunct de unitate de învățământ/instituție de 

învățământ
3 puncte

autor de suport de program/curs de formare 2 p/program

coautor de suport de program/curs de formare 1p/program

responsabil monitorizare a activităţilor de formare 2p/program  

tutor în activitățile de formare continuă a adulților in 

format on-line 
2p/program

autor de alte resurse educaționale/ resurse educaționale 

deschise valorificate în cadrul unor programe de formare
0,5 p/resursă

activitate în calitate de mentor 
2p/activitate/an 

școlar

Postuniverstar 2p/ curs

Masterat 3 p/ curs

Doctorat 4p/ doctorat

Postdoctorat 3p/ postdoctorat

1

2
Adeverință/Deciz

ie

4
Studii postuniversitare, masterat, doctorat, postdoctorat, în domenii 

relevante pentru domeniul curriculum-ului și al managementului educațional
Adeverinta 10

GRILA DE DE EVALUARE A DOSARELOR DECLARATE ELIGIBILE DIN PUNCT DE VEDERE ADMINISTRATIV

PENTRU APELUL DE SELECȚIE NR.4183/CRED/CJ/21.02.2022

3

Experiență în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, alta decât cea menționată la Condiții de eligibilitate (de 

exemplu: autor/coautor de suport de program/curs de formare, responsabil 

de program de formare,  responsabil monitorizare a activităţilor de formare, 

tutor în activitățile de formare continuă a adulților in format on-line, autor 

de alte resurse educaționale/ resurse educaționale deschise valorificate în 

cadrul unor programe de formare, activitate în calitate de mentor etc.)

Adeverinta, 

certificat, alte 

documente 

doveditoare

10

2p/programresponsabil de program de formare

Experiență managerială în învățământul preuniversitar (director, director 

adjunct, inspector) în ultimii 10 ani

Adeverință/Deciz

ie
20

Promovarea concursului național de ocupare a posturilor vacante de 

director/director adjunct, septembrie - decembrie 2021
5
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Nr. 

crt.
CERINȚE GENERALE

DOCUMENTE 

DOVEDITOARE

Pagina la care 

se regăsesc 

documentele 

doveditoare

Punctaj 

maxim
CERINȚE SPECIFICE Punctaj defalcat 

Punctaj 

acordat/ 

subcriteriu

Punctaj/ 

criteriu
OBSERVAȚII

5

Membru/expert în echipe  de  implementare a programelor de formare 

continuă la nivel național /regional, în cadrul unor proiecte 

naționale/proiecte cu finanțare europeană

Adeverinta / CMI 

/ etc
8 Proiect / Program

4p/proiect sau 

program

Grup de lucru la nivel național     8p/grup de lucru

Grup de lucru la nivel județean 4p/grup de lucru 

Autor de rapoarte, studii, metodologii 6 p/ lucrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Coautor de rapoarte, studii, metodologii      3p/ lucrare

Autor articole/publicații 2 p / lucrare

Coautor articole/publicații  1 p / lucrare

Autor auxiliare      3 p/ lucrare

Coautor auxiliare 1 p/ lucrare

Organizare workshop/seminar/simpozion / conferințe la 

nivel județean          
2 p/ activitate

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Organizare workshop/seminar/simpozion / conferinte la 

nivel national  
4p/ activitate

Coordonare workshop/seminar/simpozion / conferințe la 

nivel județean   
3p/ activitate

Coordonare workshop/seminar/simpozion / conferințe la 

nivel național 
6 p/ activitate

9
90 de credite profesionale transferabile, acumulate prin programe de 

formare, în ultimii 5 ani școlari

Adeverinta / 

certificat / etc
9  Credite Profesionale Transferabile 0,1p / 1 CPT

Absolvirea programului de formare CRED 5p

 Formator în cadrul unuia dintre programele CRED 10p

11
Recomandare din partea unui furnizor cu program de formare continuă 

acreditat ME
Recomandare 2

Recomandare furnizor program de formare continuă 

acreditat ME
2 p

Vechime între 6 si 10 ani 1 p

Vechime peste 10 ani 2 p

100

Comisia de evaluare:

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Semnătura

1

2

3

4

6

Participare la grupuri de lucru  la nivel național/ județean pentru elaborarea 

documentelor curriculare (planuri-cadru, programe școlare) sau a altor 

resurse relevante (manuale școlare, ghiduri metodice etc.)

Adeverinta 8

2

7

Autor/coautor de rapoarte, studii, metodologii, articole/publicații în 

domeniul curricular/autori de auxiliare didactice, la nivel teoretic și practic, 

în managementul curriculumului sau aria managementului educațional

Copie  - ISBN, 

ISSN , Coperta, 

indexarea in baza 

de date

10

8

Organizare/coordonare workshop/seminar/simpozion/conferințe la nivel 

județean/national, relevante pentru procesul de dezvoltare a noului 

curriculum

Adeverinta 6

1010
Absolvirea programului de formare CRED, nivel 2 primar/gimnaziu sau

activitate de formator în cadrul unuia dintre programele CRED

Adeverinta / 

certificat 

Total

12 Experiență profesională  mai mare de 6 ani Adeverinta 
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