
 

Anexa la metodologia de recrutare și selecție a formatorului 

 

GRILĂ DE EVALUARE CANDIDAT_________________________________ 
 

 

A. CRITERII DE RECRUTARE  

Candidaţii vor fi consideraţi admişi dacă  îndeplinesc cumulativ toate criteriile mai jos-menţionate: 

 
Nr crt. Criterii de recrutare DA NU 

1.  Formularul de înscriere;   

2.  
Anexa la formularul de înscriere completată, care precizează disponibilitatea 

pentru cele 4 seminare de formare;  
  

3.  CV în format Europass (conform modelului anexat);   

4.  
Copie diplomă de studii (universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă); 
  

5.  Scrisoare de intenție, semnată și datată (maxim 1 pagină);   

6.  Copie certificat Formator/Formare Formatori recunoscut la nivel național;    

7.  

Documente care să ateste experienţa relevantă în domeniul eticii în funcția 

publică dovedită prin: 

a) locul de muncă public şi/sau privat, național şi/sau internaţional şi/sau 

alte colaborări în domeniu  

sau 

b) experienţă în formare şi elaborare de lucrări de specialitate în 

domeniul vizat de programul de formare (metodologii, ghiduri, 

standarde, bune practici etc.) 

  

8.  
O propunere de plan de lecţie pentru implementarea unui program de formare de 

1 zi în domeniul eticii în funcția publică (max. 3 pagini) 
  

9.  
Curriculum propus pentru programul de formare menţionat (care să conțină 

curriculum de formare orientativ din anexă dezvoltat); 
  

10.  

Exemple de studii de caz/ exerciții etc, minimum 3, adaptate curriculum-ului 

propus 

 

  

11.  Declaraţie de confidenţialitate (conform anexei)   

 

B. CRITERII DE SELECŢIE 

 

Candidaţii vor fi consideraţi admişi dacă obțin punctajul minim de 9 puncte. În cazul în care sunt mai mulţi 

candidaţi admiși, departajarea se va face în funcţie de numărul de puncte obţinute, în ordine descrescătoare. 

Criterii selecţie 

Evaluare 

Nivel foarte bun  

(4-5 puncte) 

Nivel bun 

(2-3puncte) 

Nivel satisfăcător 

(1punct) 

C1 Aplicabilitatea planului de lecţie propus la sesiunea de 

formare pentru care aplică. 
   

C2 Fezabilitate/aplicabilitatea curriculum- ului propus.    

C3 Abilităţi pentru formarea interactivă şi aplicativă.    

 

 

COMISIA  DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE A  

ECHIPELOR DE FORMATORI (PERSOANE FIZICE) 

 

Nr. Numele/prenumele Atribuţie Semnătura 

1    

2    

3.    
 

 

Data: ……………Secretariat comisie Nume /prenume :....................................................Semnătură : ............................ 


