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Nr._______/_______________________/Data:___________________________ 
 
 

II. FIȘĂ DE EVALUARE A DOSARULUI DE SELECŢIE: 
 
 

Nume și prenume candidat:______________________________________________________________ 

CNP:  

 
Nr. de înregistrare dosar/ data: __________________________________________________________ 

Denumire post: Formator 
 

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 criteriu/ subcriteriu. Pentru mai multe documente/adeverințe 

diferite depuse pentru un anumit subcriteriu, evaluatorul va puncta separat fiecare document, fără a depăși 

punctajul maxim acordat la nivelul criteriului respectiv. 
Criteriu de evaluare Punctaj 

maxim 
criteriu 

Punctaj 
acordat 

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă 

10 puncte  

1. Studii universitare de licență  3  

2. Postuniversitare 1  

3. Masterat 2  

4. Doctorat 4  

Certificat de formator recunoscut de Ministerul Educației 10 puncte  

Certificat grad didactic I/II în învățământ sau titlul de doctor în 
disciplina predată 

10 puncte  

1. Certificat de grad didactic II 3  

2. Certificat de grad didactic I 3  

3. Titlul de doctor în disciplina predată 4  

Cunoștințe de operare pe calculator/ Competențe digitale 10 puncte  

1. Calitatea de utilizator de sistem de operare Windows, Excel, 
Google drive, alte sisteme informatice dovedită prin documente 
justificative 

5  

2. Competențe digitale privind utilizarea spațiului online în scopul 
educației, utilizarea de aplicații, platforme educaționale online, 
etc. dovedite prin documente justificative 

5  

Experiență didactică la grupe/ clase cu predare îm limba unei 
minorități naționale de minim 3 ani 

10 puncte  

Experiență generală în domeniul educației preuniversitare/ 
universitare, minim 5 ani 

10 puncte  

Experiență în formarea adulților, minim 1 curs de formare susținut 10 puncte  

1. Activitate de formare susținută (activitate metodică, cerc metodic, 
participare cu prelegere la conferință etc.) 

2  
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2. Curs de formare avizat de ME susținut 3  

3. Curs de formare acreditat de ME susținut 5  

Pentru candidat din mediul universitar: 20 puncte, pentru cei de nivel preuniversitar conform punctajului de mai 

sus, se punctează separat grupele susținute, până la punctajul maxim de 10 puncte la nivelul criteriului. 

Aprecierea abilităților candidatului și a competențelor care constituie avantaje 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 criteriu/ 

subcriteriu. Pentru mai multe documente/adeverințe diferite depuse pentru un anumit subcriteriu, evaluatorul va 

puncta separat fiecare document, fără a depăși punctajul maxim acordat la nivelul criteriului respectiv. 
Criteriu de evaluare Punctaj 

maxim 
criteriu 

Punctaj 
acordat 

Experiență specifică în proiecte educaționale de cel puțin 1 an 10 puncte  

1. Proiecte educaționale avizate de ME/ ISJ/ISMB 1  

2. Proiecte ANPCD (Comenius/Erasmus+/fonduri norvegiene/ etc.) 2  

3. Proiecte finanțate de Banca Mondială 3  

4. Proiecte PHARE – grupuri dezavantajate 4  

5. Proiecte finanțate din FSE 5  

Competențe de coordonare a relațiilor de grup, competențe de 
comunicare și relaționare 

10 puncte  

1. Participare la cursuri de formare având tematica relațiilor de grup, 
comunicarea și relaționarea 

2  

2. Susținerea de cursuri de formare având tematica relațiilor de grup, 
comunicarea și relaționarea 

3  

3. Calitatea de membru/expert în grupuri de lucru /consilii 
consultative/ membru organizator conferințe/ seminarii/ workshop 
uri/ grupuri de lucru / sesiuni de comunicare 

2  

4. Calitatea de coordonator în grupuri de lucru /consilii consultative/ 
membru organizator conferinţe/ seminarii/ workshopuri/ grupuri 
de lucru / sesiuni de comunicare/ proiecte/ cercetări 

3  

Competențe de evaluare, competențe specifice formării adulților 10 puncte  

1. Calitatea de responsabil elaborare instrumente/rapoarte/ 
documente de evaluare instituțională/de proces 

2  

2. Participare la cursuri având tematica evaluării 2  

3. Susținerea de cursuri de formare având tematica evaluării 3  

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

3  

PUNCTAJ TOTAL1 100 PUNCTE  

 
Comisia de evaluare: 
1. Președinte comisie: Bántó Norbert,          data:_____________ semnătura:__________________ 

2. Membru evaluator: __________________, data:_____________ semnătura:__________________ 

3. Membru evaluator: __________________, data:_____________ semnătura:__________________ 

4. Membru evaluator: __________________, data:_____________ semnătura:__________________ 

5. Membru evaluator: __________________, data:_____________ semnătura:__________________ 

6. Secretar:              ___________________, data: _____________ semnătura:_________________ 

                                                 
1 Punctajul total minim pe care trebuie să-l întrunească un candidat este de 50 de puncte. 


