
CENTRUL JUDEŢEAN DE  RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ARGEȘ 
Pitești, B-dul. Eroilor, nr. 4-6, Tel/ fax 0348.730442, e-mail: cjraearges@yahoo.com 

Depunerea dosarelor de candidatură  
 

Proiectul cu titlul: ,,Dezvoltarea incluziunii în diversitate - D.I.D.,, în cadrul 
Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul 

învățării 
 

 
Anexa 2  Grila de evaluare a dosarelor de candidatură 

 

 
 
 
 
 
 

Criteriu Dimensiune Punctaj maxim 
Certificat de 
formator 

(Numai pentru consilieri) 5p 

Competențe certificate 
de predare la adulți 

Cursuri doveditoare               1p/ curs  5p 
 

Experiență dovedită în 
crearea de curriculum 
(avizat și 
implementat) 

Județean            10p 
Național             20p 

20p 

Experiență dovedită în 
formarea on-line a 
adulților 

Local             3p 
Județean     5 p 
Național    10p 

10 p 

Confruntarea cu 
fenomenul de 
includere deficitară 
(CES, romi, lgbt etc.) 

Semnalare                                          3p 
Inițiere acțiuni                                 5p 
Gestiune proiecte/ programe 10p 

10p 

Formare profesională 
continuă 
(stagii/cursuri în 
domenii relevante: 
CES, romi, lgbt etc.) 

 Câte 1 punct pentru fiecare 
curs 
 

Punctajul se acordă întreg pt CES și 
50% pentru celelalte) 

5p 
 

Motivație/ Flexibilitate 
pentru a lucra cu/ 
consilia participanții și 
după finalizarea 
cursului  

Argument oiectivul 1             5p 
Argument obiectivul 2           5p 
Argument Obiectivul 3          5p 
Flexibilitate program            5p 
Disponibilitate                        5p 

25p 

Cunoștințe IT 
(dovedite în activitatea 
anterioară) 

Excel/ Word, Power Point, platforme 
educaționale  

5p 
 

Competențe de 
cunoaștere a limbii 
engleză 

Punctaj obținut în urma probei de 
limba engleză (din data de 15 
decembrie 2021, orele 08.00-11.30) 

20p 

Total punctaj   100 (105) puncte 
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Anexa 4  Declarație de evitare a conflictului de interese 
 
 

 

 

DECLARAŢIE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI A 

INCOMPATIBILITĂŢII 

 
Subsemnatul/a………………………........................................…......................, CNP………………..................., 
domiciliat/ă în....................................................................................………, str. .......................................……., 
nr. ........... bl............., sc..........., ap......…, tel. fix…….................…………........... tel. mobil 
......................................................................., e-mail .....................................................……......., cunoscând 
prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de 
ofertant/participant la procedura de selecție de experți formatori organizată în cadrul 
proiectului ,,Dezvoltarea incluziunii în diversitate - D.I.D.,, în cadrul Programului 

Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, Contract 

numărul– 2021-1-RO01-KA122-ADU-000020313, pentru a evita orice conflict de interese 
sau incompatibilitate definită de legislaţia românească în vigoare (Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
875/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 161/2003. cu modificările 
şi completările ulterioare), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în situație de 
incompatibilitate sau în conflict de interese prin participarea la prezenta procedură sau 
prin implicarea în calitate de expert formator în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea 

incluziunii în diversitate - D.I.D.,, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: 

Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, Contract numărul– 2021-1-RO01-KA122-

ADU-000020313. 
  
 
 
 

Data                   Semnătura 
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Anexa 5 Declarație de disponibilitate 

 

 
 
 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 
 

Subsemnatul/a, ……………………….......................................................................………., declar 
că sunt dispus şi doresc să:  

 
 

 Desfăşor, pe perioada de derulare a proiectului ,,Dezvoltarea incluziunii în 

diversitate - D.I.D.,,, activitatea/activităţile pentru care CV-ul meu a fost 
selectat, în eventualitatea că acesta este considerat conform și este 
selectat. 

 Am disponibilitatea de timp / disponibilitate la program de lucru atipic 
(după-amiaza, seara, în weekend) 

 Am disponibilitate/ flexibilitate pentru a susține și consilia cadrele 
didactice după necesitate și după finalizarea cursului.  
* se bifează, după caz, în funcție de disponibilitate în fiecare căsuță din tabelul de 

mai sus 
 

 
 

Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea ca și 
candidat pentru acest contract. 
 
 

Nume  
 

Semnătura  
 

Data   
 

 
 
 

 

 
 
 
 


