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Criterii de selecţie pentru cursurile de formare  
Perioada evaluată: 1 septembrie  2013 – 31  august 2018 

În cadrul Programului Erasmus + Acţiunea cheie K1  –Proiecte de mobilitate in domeniul educației școlare  
 

Proiect: „ Sunt la școală – sunt acasă” 

                                                                                            2018-1-RO01-KA101-048277 

 
Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 

 

Pctj. 

autoev. 

Pctj. 

eval. 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea 

profesională 

10 p  

Formarea iniţială Studii superioare de lungă durată 
5   

copie după diploma de 

licenţă/ master  

Studii superioare de scurtă durată 
3   

copie după diploma de 

licenţă 

Formarea continuă Gradul didactic I 5   copie certificat 

Gradul didactic II 3   copie certificat 

Definitivat 2   copie certificat 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilităţi la nivel de 

şcoală - calitatea actului 

managerial ca director/ 

responsabil/ membru în 

comisii 

Director, consilier educativ, coordonator 

Consiliul elevilor 
10   

Copie decizie de 

numire 

Responsabil comisie metodică (2p), membru 

CEAC (2p), membru în comisia de actualizare 

PDI (2p), membru în comisia de elaborare ROI 

(2p), membru CA (2p), coordonator programe 

europene (2p), etc.   

Maxim 6   

Copie decizie de 

numire 
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Implicarea în 

viaţa şcolii 

50 p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi extraşcolare Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel 

european/naţional/local  10/6/4 
  

Copie decizie, 

adeverinţă, copii 

procese verbale 

Participare la simpozioane, sesiuni de 

comunicări, conferinţe  

1/activit. 

Max 4 
  

Copii diplome de 

participare, adeverinţe 

Organizator/însoţitor excursii 5/3 
  

Copie după planul 

excursiei 

Coordonator activități extrașcolare  5 (1p/act)    Fișă/ proiect etc 

Iniţiere şi desfăşurare activităţi de voluntariat 1/activit. 

Max 4  
  

Proces verbal, 

adeverinţă, diplomă 

Atragere de fonduri Obţinere finanţare proiecte europene;/  

sponsorizări sau donaţii;/ contribuţie 2% la ONG-

ul şcolii 

4/2/1   

Adeverinţă, contracte 

de sponsorizare, proces 

verbal pentru donaţii 

Activități cu părinții 
2   

Proiect/ fișă activitate/ 

PV  

Necesitatea 

participării la 

curs 

 

15 p  

Relevanţa temei cursului în 

activitatea didactică 

Motivaţia convingătoare a necesităţii participării 

la curs 

Plan de punere în aplicare a rezultatelor învățării 

în urma participării la curs  
10 + 15   

 

Scrisoare de intenţie 

 

Plan 

Statutul cadrului 

didactic  

5 p  

  

 

                                 Titular  
5    

 

TOTAL 
Max. 80 

puncte 
  

 



                                                               Educaţie şcolară   Proiect   2018-1-RO01-KA101-048277                                                                                

       ,, Sunt la şcoală - sunt acasă” 

 

NOTĂ:  

1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 5 ANI ȘCOLARI. 

 

2. Dosarul de candidatură va cuprinde:  
- fișa de evaluare a dosarului cu punctajul autoevaluării,  

- CV Europass cu documente doveditoare,  

- Scrisoare de intenție 

- Plan de punere în aplicare a rezultatelor învățării 

- Declarație de disponibilitate de a încheia un contract de studii care să reglementeze drepturile, dar și obligațiile în cazul în care va fi 

selectat să participe la mobilități 

 

3. Cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi în care se desfășoară cursul nu este condiție pentru înscrierea la curs. Se vor asigura ore 

de pregătire lingvistică și pregătire culturală, gratuit. 

 

4. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A 

PUNCTAJULUI OBȚINUT.  
 

5. PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI: 
 

Punctaj fişă(1) Punctaj interviu(2) Media finală((1+2)/2) 

   

 

Coordonator proiect, prof. Mereș Erika 
 


