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Nr. 267/7610/2017/25.10.2018  

 

            

   CLARIFICARE  

Privind caietul de sarcini pentru selecția a patru experți pentru activitățile 

de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului 

Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă, 

în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație 

juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului 

judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 

 

 Vă rugăm să aveţi în vedere clarificările de mai jos cu privire la caietul de sarcini nr. 

221/7610/2017/17.10.2018: 

 

La secţiunea 7 Aspecte procedurale - calcularea punctajului tehnic se va face utilizând 

următoarea formulă:  

 𝑝 =
𝑐−𝑐𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑚𝑎𝑥− 𝑐𝑚𝑖𝑛
× 𝑝𝑚𝑎𝑥 

unde: 

 p este punctajul acordat unui candidat;  

 c este valoarea factorului de evaluare în cazul candidatului (anii de 

experiență profesională în domeniul de specialitate, numărul de proiecte 

etc.); 

 cmin este valoarea minimă a factorului de evaluare potrivit procedurii de 

selecție (minim 3 ani de experiență profesională în domeniul de 

specialitate, minim 2 sesiuni/ 2 proiecte, atestat şi minim 4 ani 

experienţă sau certificare şi minim 4 ani experienţă, minimum 7 sesiuni/ 

minimum 300 de ore de formare cu minimum 50 de participanți); 

 cmax este valoarea maximă a factorului de evaluare până la care crește 

punctajul (maxim 10 ani experiență profesională în domeniul de 

specialitate, maxim 5 sesiuni/5 proiecte, atestat şi maxim 10 ani 

experienţă/ certificare şi maxim 10 ani experienţă, maxim 10 sesiuni/ 

maxim 400 de ore de formare cu minimum 50 de participanți); 

 pmax este punctajul maxim ce se acordă pentru factorul de evaluare 

respectiv 
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Notă: Se punctează numărul maxim de ani de experiență (10 ani), numărul maxim de 

sesiuni/ proiecte (5), numărul maxim de sesiuni în domeniul dezvoltare personală (10) 

sau numărul maxim de ore în domeniu (400). Nu se vor puncta valorile care depășesc 

limitele maxime stabilite.  

 

 


