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ANEXA Nr. 2*)
la metodologie

M O D E L D E C U R R I C U L U M V I TA E


Curriculum Vitae


INFORMA܉II PERSONALEScrie܊i

numele ܈i prenumele

[Toate câmpurile CV-ului sunt op܊ionale. ܇terge܊i câmpurile goale.]

ScrieƜinumelestrĉzii,numĉrul,oraƕul,codulpoƕtal,Ɯara
Scrie܊i numărul de telefon

Scrie܊i numărul de telefon mobil



Scrie܊i adresa de email
Scrie܊i adresa paginii web personale
Scrie܊i tipul de messenger pe care-l folosi܊i (Yahoo, skype etc.)Scrie܊i
numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)
Sexul Scrie܊i sexul | Data na܈terii zz/ll/aaaa| Na܊ionalitatea Scrie܊i na܊ionalitatea
LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE
SE CANDIDEAZĂ
POZI܉IA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Scrie܊i locul de muncă pentru care se candidează /
pozi܊ia / locul de muncă dorit / studiile pentru care se
candidează (îndepărta܊i câmpurile irelevante din
coloana stângă)

EXPERIEN܉A PROFESIONALĂ
[Descrie܊i separat fiecare loc de muncă. Începe܊i cu cel mai recent.]

Scrie܊i datele (de la - până la)

Scrie܊i ocupa܊ia sau pozi܊ia ocupată
Scrie܊i denumirea angajatorului ܈i localitatea (scrie܊i ܈i adresa completă ܈i pagina web)
Scrie܊i principalele activită܊i ܈i responsabilită܊i
Tipul sau sectorul de activitate Scrie܊i tipul sau sectorul de activitate

EDUCA܉IE ܇I FORMARE
[Adăuga܊i câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începe܊i cu cea mai recent.]

Scrie܊i datele (de la - până la)

Scrie܊i calificarea ob܊inută

Scrie܊i nivelul
EQF, dacă îl
cunoa܈te܊i

Scrie܊i denumirea organiza܊iei de educa܊ie sau formare ܈i localitatea (dacă este relevant,
scrie܊i ܈i ܊ara)
Scrie܊i lista principalelor materii studiate ܈i abilită܊ile acumulate
COMPETENȉE PERSONALE
[܇terge܊i câmpurile necompletate.]

Limba(i) maternă(e)Scrie܊i limba maternă / limbile materne
Alte limbi străine cunoscute

ǿNȉELEGERE

Ascultare

VORBIRE

Citire

Participare la
conversa܊ie

Specifica܊i limba străinăSpecifica܊i nivelul Specifica܊i nivelul Specifica܊i nivelul



SCRIERE

Discurs oral

Specifica܊i
nivelul

Specifica܊i nivelul

Scrie܊i denumirea certificatului. Scrie܊i nivelul, dacă îl cunoa܈te܊i.

Specifica܊i limba străinăSpecifica܊i nivelul Specifica܊i nivelul Specifica܊i nivelul

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Specifica܊i
nivelul

Specifica܊i nivelul
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Scrie܊i denumirea certificatului. Scrie܊i nivelul, dacă îl cunoa܈te܊i.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referin܊ă pentru limbi străine


Competen܊e de comunicare

Competen܊e
organiza܊ionale/manageriale

Scrie܊i competen܊ele de comunicare de܊inute. Specifica܊i contextul în care au fost
acestea dobândite. De exemplu:
bune competen܊e de comunicare dobândite prin experien܊a proprie de manager de
vânzări
Scrie܊i competen܊ele organiza܊ionale/manageriale. Specifica܊i contextul în care au fost
acestea dobândite.


Competen܊e dobândite la locul de Scrie܊i competen܊ele dobândite la locul de muncă ܈i care nu au fost men܊ionate anterior.
muncă
Specifica܊i contextul în care au fost acestea dobândite.
Competen܊e informatice

Alte competen܊e

Permis de conducere

Scrie܊i competen܊ele informatice de܊inute. Specifica܊i contextul în care au fost acestea
dobândite.
Scrie܊i alte competen܊e care nu au fost men܊ionate anterior. Specifica܊i contextul în care au
fost acestea dobândite
Scrie܊i categoria permisului de conducere pe care îl de܊ine܊i.

INFORMAȉII SUPLIMENTARE
Publica܊ii Mentiona܊i publica܊iile, prezentările, proiectele, conferin܊ele, seminarele, distinc܊iile,
afilierile ܈i referin܊ele pe care le considera܊i relevante. ܇terge܊i câmpurile irelevante
din coloana stângă.
Prezentări
Proiecte
Conferin܊e
Seminarii
Distinc܊ii
Afilieri
Referin܊e
ANEXE
ListaƜidocumenteleanexateCVͲ
ului(copiialediplomelorƕicertificatelordecalificare,recomandĉri,muncĉ,publicaƜiisaulucrĉridec
ercetare).

ANEXA Nr. 3
la metodologie

E VA L U A R E C U R R I C U L U M V I TA E

Criterii

Punctaj*)
maxim

Punctaj
obținut

a) Studii:
1. studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de 1 p
specializare și cursuri de perfecționare postuniversitare, în specialitate sau în management educațional
și finanțare, studii juridice/economice, politici educaționale, asigurarea calității educației;
1p
2. doctorat în management educațional sau în domeniul în care își desfășoară activitatea.
*) La lit. a) se acordă punctaj maxim în situația în care candidatul îndeplinește cel puțin o condiție de studii menționate în fișa de evaluare.
La lit. c) se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare responsabilitate/funcție diferită la nivelul unității de învățământ și câte 0,5 puncte pentru fiecare
responsabilitate/funcție la nivelul MENCȘ/inspectorat școlar.
La lit. e) se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare inițiere de proiecte, câte 0,5 puncte pentru fiecare coordonare de proiecte și câte 0,25 puncte pentru
fiecare participare la proiecte.

