
Denumire Post: Expert curriculum

Număr posturi vacante: 

NUME, PRENUME

CERINTE SPECIFICE DOCUMENTE DOVEDITOARE Punctaj maxim

Studii superioare Diplomă 10

Grad didactic I, II sau doctorat
Diplome 10

Participare la programe de formare continuă, la nivel național, local 

sau județean, în domeniul Curriculumului național, didacticii de 

specialitate sau pe o altă temă relevantă pentru domeniul 

curriculumului

Diplome, certificate sau alte documente 

justificative

10

Participare în calitate de autor/coautor de ghiduri metodologice 

destinate cadrelor didactice, pentru disciplina de studiu pentru care 

candidează, sau de lucrări cu relevanță pentru Curriculumul național 

(didactica disciplinei, didactica ariei curriculare)

Certificate sau alte documente 

justificative

15

Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale 

școlare aprobate de ministerul educației, la elaborarea de auxiliare 

curriculare, avizate de ministerul educației, la elaborarea altor 

resurse relevante pentru Curriculumul național

Certificate sau alte documente 

justificative

15
Experiență în coordonarea sau în implementarea unor cursuri de 

formare relevante (Coordonarea unor programe de formare 

relevante (în format față în față, blended learning sau online), în 

domeniul Curriculumului național, didacticii de specialitate sau unei 

alte teme relevante pentru domeniul curriculumului, autor/ coautor 

suporturi de curs avizate MEC/ISJ relevante pentru implementarea 

Curriculumului național, Formator în cadrul unor programe de 

formare relevante în domeniul Curriculumului național, didacticii de 

specialitate sau unei alte teme relevante pentru domeniul 

curriculumului)

Diplome, certificate sau alte documente 

justificative

20

80

Punctaj minim - 65 puncte

INTERVIU

CERINȚE GENERALE CERINȚE SPECIFICE Punctaj maxim

Competențe de comunicare și colaborare în cadrul unor grupuri de 

lucru, inclusiv în mediul online

Are experiență în grupuri de lucru, atât 

față în față cât și online
5

Competențe în domeniul Curriculumului național

Are experiență în utilizarea tehnologiei în 

activități de grup 5

Motivația și disponibilitatea de timp pentru realizarea 

responsabilităților specifice postului

Are experiență de lucru în echipe, pe 

proiecte pentru realizarea obiectivelor 5

Experiența de lucru cu categorii dezavantajate de elevi, în 

activitatea didactică sau în proiecte

Are experiență în realizarea de ghiduri 

pentru învățământul preuniversitar
5

20

Punctaj minim - 15 puncte

GRILA DE EVALUARE Expert curriculum


