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Nr................/............................. 
 
 
 

Fișa de evaluare pentru selecția cadrelor didactice     în cadrul proiectului Erasmus+, acțiunea cheie 1, VET cu titlul 
EXPERIENȚE EUROPENE ÎN STAGIILE DE PRACTICĂ- ȘANSE SPORITE PE PIAȚA MUNCII, 

Contract nr. 2019-1-RO01-KA102-062171 
 

 
Criteriul 

 
Subcriteriul 

 
Detalieri 

Punctaj  
total 

Punctaj 
autoev. 

Punctaj 
eval. 

comisie 

 
Dovezi 

 

Pregătirea 
profesională 

Formarea iniţială 
Studii superioare de lungă durată 5   CV, diploma de licenţă 
Studii superioare de scurtă durată 3   CV, diploma de licenţă 

 
Formarea continuă 

Gradul didactic I 5   CV, certificat 
Gradul didactic II 3   CV, certificat 

Definitivat 2   CV, certificat 

Implicarea în  
viaţa şcolii 

 
Responsabilităţi la nivel de 
şcoală - calitatea actului 
managerial ca director / 
responsabil / membru  în 
comisii 

Director, director adjunct 5   Decizie de numire 

Responsabil comisie metodică (2p), membru CEAC 
(2p), membru în comisia de actualizare PAS (2p), 
membru în comisia de elaborare ROI (2p), membru 
CA (2p), responsabil formare continuă (2p), 
coordonator programe europene(2p), consilier 
educativ(2p) 

maxim 12 

  

Decizie de numire 

Activităţi extraşcolare 

Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel 
naţional/intejudeţean/judeţean/local 

10/8/6/4 

  Proiect avizat, decizie, 
adeverinţă, copii procese 
verbale, alte documente 
relevante 

 
Participare la simpozioane, sesiuni de 
comunicări, conferințe 

2/maxim 2 
participări 

  Diploma de participare, 
adeverinţe, 
articole publicat, alte 
documente relevante 

Anexa 6 Fișa de evaluare  
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Criteriul 

 
Subcriteriul 

 
Detalieri 

Punctaj  
total 

Punctaj 
autoev. 

Punctaj 
eval. 

comisie 

 
Dovezi 

   
Organizator/însoţitor - tabere, excursii 

5 (organizator) 
2 (însoțitor)   

Documente avizate 
conform legislației în 
vigoare; Planul activității 

  Coordonator cerc, coordonator ansamblu artistic, 
coordonator revistă 5   

Adeverinţă/produse 
realizate/rezultate ale 
elevilor 

  
Iniţiere şi desfăşurare activităţi de voluntariat 

2/maxim 2 
activități 

  Proces verbal, 
adeverinţă, diplomă 

 

 Atragere de fonduri 

 
Obținere finanțare prin proiecte/sponsorizări sau 
donații; 

4/2 

  Proiect cu buget aprobat/ 
Adeverinţă, contracte de 
sponsorizare, proces verbal 
pentru donaţii 

 
Desfășurarea de cursuri de calificare adulţi / formator 
cadre didactice/metodist IS J./membru consiliu 
consultativ I. Ș. J. 

1 
  

Adeverinţă 

  Disponibilitatea de a suplini 
colegii plecați în mobilitate Semnarea acordului tip 1   Acordul semnat 

 
Necesitatea 

participării la  curs 

Relevanţa temei cursului în 
activitatea didactică 

Motivaţia convingătoare a necesităţii    participării la 
curs 10 

  
Scrisoare de intenție 

Specializarea sau functia didactică să  corespundă 
tematicii proiectului 10 

  
Scrisoare de intenție 

Abilități/ 
competențe 

Informare continuă 
Cunoștințe despre specificul programului Erasmus +, 
Staff Mobility și responsabilitățile beneficiarilor 
acestui program. 

10   Scrisoare de intenție 

Empatie 
Spirit de echipă, competențe de colaborare cu 
ceilalți. 5   Scrisoare de intenție 

Nivel de cunoaștere a limbii 
engleze Avansat/mediu/minim 6/4/2   Adeverință/certificat 

curs/pașaport lingvistic 

Nivel de operare IT Avansat /mediu/minim 6/4/2   Adeverință/certificat 
curs 

TOTAL     
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NOTĂ: 

1. Fișa de autoevaluare va fi însoțită de CV, pașaport lingvistic și copii certificate conform cu originalul de secretariatul unității 
școlare ale actelor justificative. 

2. Se ia în considerare activitatea derulată în ultimii 5 ani școlari, inclusiv anul școlar curent. 
 

Termenul de depunere a dosarului de candidatură: 20-27.01.2022 
 
 

 

 

 

Data: ____________  

Nume: ________________________________________________________  

Semnătura _________________  


