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FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Mențiuni privind completarea Fișei de evaluare: 

Fișa de evaluare include patru secțiuni: I. Date de identificare a candidatului, II. Funcţia (conform apelului de selecţie), III. Aprecierea competențelor 

candidatului în raport cu cerințele din Apel, IV. Punctaj obținut (PO) și observaţiile  evaluatorului (PE).  

Fiecare secțiune este însoțită de recomandări privind modalitatea de lucru a evaluatorului. Acolo unde este cazul, evaluatorul are la dispoziție instrucțiuni 

de completare a secțiunii respective. Este necesară respectarea instrucțiunilor de completare pentru a asigura unitate demersului evaluativ. 

Selecţia se face pe baza punctajului de maxim 100 de puncte. 

I. Date de identificare a candidatului: 

Nume și prenume:  
CNP:  

             
 

Nr. înregistrare  a Cererii de înscriere   

LOCALITATE/JUDEŢ:  
FUNCŢIA:  

UNITATEA: 

II.Expert:  

(Funcţia conform Apelului de selecţie): EXPERT HELP DESK 
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III. 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 criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 = relevanță 

medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

C.1. Studii medii 
5 puncte  

1.  
Studii medii - Bacalaureat    2   

 

 

2.  
Studii superioare în domeniul comunicării 3  

C2 - Experienţă în organizarea evenimentelor 

cu caracter educaţional (cel puţin 2 evenimente 

în care a avut rol de 

coordonator/responsabil/membru în echipa de 

management/membru în echipa de 

implementare) 

15 puncte  

C3 - Experienţă specifică în proiecte 

educaţionale de cel puțin 1 an/1 proiect 
25 puncte  
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III. 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 criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 = relevanță 

medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

(ANPCD/finanţate din fonduri europene/ 

proiecte avizate de MEN/ de ISJ-ISMB); 

3.1.Calitatea de membru îm echipa de organizare a 

unui proiect educaţional proiecte (cel putin 1 an) 
8 

 

3.2.Calitatea de asistent manager de proiect 

educaţional (vechime de cel putin 1 an/1 proiect) 
12 

 

3.3. Calitatea de manager de proiect educaţional 

(vechime de cel putin 1 an/1 proiect) 
5 

 

C4 – Experienţă specifică în domeniul 

comunicare-relaţionare (cel puţin 2 evenimente 

distincte) 

50 puncte 

 

4.1.Calitatea de angajat/voluntar/responsabil cu 

atribuţii de secretariat în domeniul educaţional (cel 

puţin 2 evenimente) 

10 puncte 
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III. 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 criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 = relevanță 

medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

4.2.Calitatea de angajat/voluntar/responsabil cu 

atribuţii de  help desk în domeniul educaţional (cel 

puţin 2 evenimente) 

15 puncte 

 

4.3.Calitatea de angajat/voluntar/responsabil 

/expert  în grupuri de lucru /consilii consultative 

(cel puţin 2 evenimente) 

5 puncte 
 

4.4.Calitatea de organizator de 

conferinţe/seminarii/workshopuri/grupuri de lucru 

în domeniul educaţional (cel puţin 2 evenimente) 

12 
 

4.5. Calitatea de moderator/speaker în cadrul unor 
evenimente (sesiuni de comunicare/conferinţe/ 

workshopuri) în domeniul educaţional (cel puţin 2 

evenimente) 

8 

 

C5 - Competenţe digitale 5 puncte  

9.1. Calitatea de utilizator de sistem de operare 
Windows, Excel, Google drive 

5  

9.2. Calitatea de administrator baze de 

date/platforme e-learning 
5  
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III. 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 criteriului/ subcriteriului, precum și scala cu 5 trepte de apreciere a relevanței, unde: 1= relevanță foarte mică; 2 = relevanţă mică; 3 = relevanță 

medie; 4 = relevanță mare; 5 = relevanță foarte mare.  

Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu Punctaj acordat 

IV. PUNCTAJ TOTAL  100 PUNCTE  

Concluzii și aprecieri finale ale evaluatorului: 

Date de identificare a evaluatorului: 

Nume și prenume: 

Data: 

Semnătura: 

 

 

 


