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Criterii de selecţie pentru cursurile de formare 

 
Numele și prenumele: ………………………………………………………. 

Specialitatea:………………………………………… 
Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 

Punctaj 

autoev. 

Punctaj 

eval. comisie 

Dovezi 

Rolul în cadrul 

proiectului 

 

 

max. 16p. 

Implicare în faza de 

scriere a proiectului 

Identificarea cursurilor, contactarea formatorilor, 

inițiativa scrierii proiectului 
5p.   

Scrisoarea de intenție, în 

care se va menționa rolul 

Completarea formularului de candidatură 
5p.   

Scrisoarea de intenție, în 

care se va menționa rolul 

Apartenența la grupul-

țintă stabilit prin 

proiect 

Profesor învățământ primar 
4p.   

CV, copie decizie de 

numire 

Profesor 
2p.   

CV, copie decizie de 

numire 

Prezența elevilor remigranți cu părinți migranți, în 

colectivul clasei  
2p.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea în 

viaţa 

şcolii/comunității 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilităţi la 

nivel de şcoală-

calitatea actului 

managerial ca director/ 

responsabil/ membru 

în comisii 

Director, director adjunct 4p.   Copie decizie de numire 

responsabil comisie metodică (5p)/membru CEAC 

(5p)/ membru CA (5p)/ coordonator programe 

europene(5p) 

max. 10p.   

Adeverință 

metodist (5p)/coordonator cerc pedagogic (5p)/ 

mentor (5p) 
max.10p   

Copie decizie de numire 

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 (câte 2 p.) 
max. 4p   

Copii diplome de 

participare, adeverinţe 

Organizator/însoţitor excursii, tabere 
3/2   

Copie după planul excursiei 

Implicarea elevilor în concursuri școlare (câte 1p) 
max.4p   

Adeverinţă 

 

Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi de 

voluntariat (câte 2 p.) 
max. 4p   

Proces verbal, adeverinţă, 

diplomă 



 

 

 

max. 60 p. 
 

Atragere de fonduri Obţinere finanţare proiecte europene;/  sponsorizări 

sau donaţii;/ contribuţie 2% la ONG-ul şcolii 5/3/2   

Adeverinţă, contracte de 

sponsorizare, proces-verbal 

pentru donaţii 

Suplinirea profesorilor 

plecaţi în mobilitate 

Disponibilitatea de a suplini colegii plecaţi în 

mobilitate, pe parcursul anului școlar 3p.   
Acordul semnat 

Participarea la 

asigurarea suportului 

organizațional   

Candidatul este de acord să suporte o parte dintre 

cheltuielile deplasării (restul de 20% din grant, care 

trebuie cheltuit înainte de rambursare) 
3p   

Interviu 

Necesitatea 

participării la 

curs 

 

 

10 p.  

 

 

Relevanţa temei 

cursului în activitatea 

didactică 

Motivaţia convingătoare privind necesitatea de a 

participa la curs și disponibilitatea de a participa la 

activitățile ulterioare desfășurării cursului 
5p.   

Scrisoare de intenţie 

Activitatea didactică să se înscrie în tematica 

stagiului (proiectul abordează probleme legate de 

educația timpurie pentru incluziune, prin activități 

nonformale și formale)  

5p.   

Încadrarea cadrului didactic 

ca învățător, prof. de lb. 

engleză; manager  

 

Abilități/ 

competențe 

necesare 

14 p. 

Cunoașterea limbii 

engleze – nivel minim 

A1 

Competențe de limba engleză nivel minim A1 și 

angajamentul ferm de îmbunătățire până la 

efectuarea mobilității 
3p.   

CV, Certificat/Atestat de 

participare la curs de 

formare - engleză 

Competențe digitale  Abilitatea de a folosi calculatorul pentru întocmirea 

documentelor, informare, prezentare 
3p   

CV, Atestat vizând 

competențele digitale 

Informare continuă Cunoștințe despre specificul programului Erasmus 

+, Staff Mobility și responsabilitățile beneficiarilor 

acestui program 
4p.   

Interviu  

Empatie - Spirit de echipă, competențe de colaborare;  

- Critica să  nu fie privită  ostil şi să  nu fie luată în 

nume personal. 
4p.   

Feed-back obținut din 

partea personalului școlii  

TOTAL 
Max. 100 

puncte 
  

 

 

NOTĂ:  

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

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

OBȚINUT.  
3. PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI: 

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

   

 


