Grila de evaluare - PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR
Numele și prenumele candidatului:
Postul vizat: COORDONATOR PROIECT P1_ISJ DAMBOVITA
Criterii privind corespondența cu condițiile specifice postului
Educatie solicitata: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau
echivalent
Experiența solicitată :
- Experiența în activitatea didactica ˃ 10 ani
- Experiență în management educațional ˃ 10 ani (funcții de conducere,
îndrumare și control,
coordonarea, planificarea, organizarea și
monitorizarea activităților în cadrul unei organizații)
- Formare în management organizațional (min. 1 curs absolvit)
- Formare în management de proiect (min. 1 curs absolvit)
- Experiență în coordonarea/implementarea a min. 3 proiecte cu finanțare
europeană nerambursabilă
- Competențe TIC
Total
Președinte,

Membri,

Punctaj
maxim
10 p.

Punctaj
acordat

10 p.
30 p.

10 p.
10 p.
20 p.
10 p.
100 p.
Secretar,

Notă : Documentele justificative vor fi semnate conform cu originalul de către conducatorul instituției
sau asumate prin semnătură de fiecare candidat

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro

Grila de evaluare - PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR
Numele și prenumele candidatului:
Postul vizat: COORDONATOR ADS_ISJ DBAMBOVITA
Criterii privind corespondența cu condițiile specifice postului
Educatie solicitata: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau
echivalent
Experiența solicitată :
- Experiența în activitatea didactică (grad didactic I)
- Experiență în management educațional 5-10 ani (funcții de conducere,
îndrumare și control,
coordonarea, planificarea, organizarea și
monitorizarea activităților în cadrul unei organizații)
- Formare în management organizațional/management de proiect (min. 1
curs absolvit)
- Formare pentru abilitare pe problematica programului ADS (min. 1
curs/program de formare absolvit)
- Experiență în coordonarea, monitorizarea și evaluarea Programului ”A
doua șansă”
- Experiență în coordonarea/implementarea a min. 3 proiecte cu finanțare
europeană nerambursabilă
- Competențe TIC
Total
Președinte,

Membri,

Punctaj
maxim
10 p.

Punctaj
acordat

10 p.
20 p.

10 p.
10 p.
10 p.
20 p.
10 p.
100 p.
Secretar,

Notă : Documentele justificative vor fi semnate conform cu originalul de către conducatorul instituției
sau asumate prin semnătură de fiecare candidat

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro

Grila de evaluare - PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR
Numele și prenumele candidatului:
Postul vizat: EXPERT ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ DBAMBOVITA
Criterii privind corespondența cu condițiile specifice postului
Educatie solicitata: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau
echivalent
Experiența solicitată :
- Experiența în activitatea didactica (grad didactic I)
- Experiență de 5-10 ani în:
a)management organizational, management de proiect, director,
administrator, asistent manager, coordonator proiect, expert in cadrul
proiectului/proiectelor, expert monitorizare/ logistic,tehnic etc)
b) cel putin unul dintre domeniile: socio-uman (sociologie, asistență socială,
psihologie etc), economic, management, marketing, juridic, economie
sociale,antreprenoriat social, etica, responsabilitate sociala etc)
- Experiență în gestionarea grupului țintă în proiecte europene (minim un
proiect în care a avut rol de expert/responsabil grup țintă)
- Formare în managementul resurselor umane (min. 1 curs absolvit)
- Formare în management organizațional/ management de proiect (min. 1
curs absolvit)
- Experiență în coordonarea/implementarea a min. 3 proiecte cu finanțare
europeană nerambursabilă
- Competențe TIC
Total
Președinte,

Membri,

Punctaj
maxim
10 p.

Punctaj
acordat

10 p.
30 p.

10 p.
10 p.
10 p.
10 p.
10 p.
100 p.
Secretar,

Notă : Documentele justificative vor fi semnate conform cu originalul de către conducatorul instituției
sau asumate prin semnătură de fiecare candidat

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro

Grila de evaluare - PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR
Numele și prenumele candidatului:
Postul vizat: EXPERT CONSILIER JURIDIC
Criterii privind corespondența cu condițiile specifice postului
Educatie solicitata: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau
echivalent în domeniul juridic
Experiența solicitată :
- Experiența în activitatea juridică (minim 3 ani)
- Formare continuă în domeniul juridic (participare la min 1
curs/seminar/conferință etc)
- Experiență în implementarea a min. 1 proiect cu finanțare europeană
nerambursabilă
- Competențe TIC
Total
Președinte,

Membri,

Punctaj
maxim
20 p.

Punctaj
acordat

30 p.
20 p.
20 p.
10 p.
100 p.
Secretar,

Notă : Documentele justificative vor fi semnate conform cu originalul de către conducatorul instituției
sau asumate prin semnătură de fiecare candidat

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro

Grila de evaluare - PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR
Numele și prenumele candidatului:
Postul vizat: EXPERT RESPONSABIL FINANCIAR
Criterii privind corespondența cu condițiile specifice postului
Educatie solicitata: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau
echivalent în domeniul economic/contabil/financiar
Experiența solicitată :
- Experiența în activitatea financiar-contabilă (minim 3 ani)
- Formare continuă în domeniul de activitate (participare la min 1
curs/seminar/conferință etc)
- Experiență în implementarea a min. 1 proiect cu finanțare europeană
nerambursabilă
- Competențe TIC
Total
Președinte,

Membri,

Punctaj
maxim
20 p.

Punctaj
acordat

20 p.
20 p.
20 p.
20 p.
100 p.
Secretar,

Notă : Documentele justificative vor fi semnate conform cu originalul de către conducatorul instituției
sau asumate prin semnătură de fiecare candidat

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro

