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ANEXA 2                                       

Criterii de selecţie pentru dosar de candidatură
pentru cursurile de formare din cadrul programului Erasmus + , 
Acţiunea cheie KA1 – proiecte de mobilitate – educație școlară:

„Noi profesori pentru noi competențeˮ, număr de referință 2018-1-RO01-KA101-047462

Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj
total

Dovezi

Formarea iniţială Studii superioare în specialitate 7p CV, copie după diploma de licenţă
Gradul didactic I 5p CV, copie certificat
Gradul didactic II 3p CV,  copie certificat

Evoluția în carieră – se puncteaza o 
singura dată, cel mai recent grad 
didactic dobândit Definitivat 2p CV,  copie certificat
Dezvoltare profesională prin 
formare continuă

Programe și activități de perfecționare a pregătirii 
științifice și psihopedagogice și didactice (cu sau 
fara credite transferabile)

2p/activ. (max. 
10p)

CV, copie certificat/adeverință

Competențe lingvistice (cunoașterea unei limbi 
străine de circulație) 3p CV, atestat sau 

adeverință/diplomă/foaie matricolă

Pregătirea 
profesională

Max. 28p
Competențe

Competențe digitale 3p CV, atestat sau 
adeverință/diplomă/foaie matricolă

Director, director adjunct, consilier educativ 5p Copie decizie de numireResponsabilităţi la nivel de şcoală- 
calitatea actului managerial ca 
director/ responsabil/ membru în 
comisii

Responsabil comisie metodică (2p)
Membru CEAC(2p) 
Membru CA(2p) 
Coordonator programe europene (2p)

Max.8p

Copie decizie de numire

Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel 
european/naţional/local (se punctează o singură 
dată, cel mai înalt nivel)

4p/3p/2p Copie contract/ decizie/ adeverinţe/ 
procese verbale

Participare la simpozioane, sesiuni de comunicări, 
conferinţe (maximum 5)

2p/activit. 
(max. 10 p)

Copii diplome de participare, 
adeverinţe

Organizator/însoţitor excursii (se punctează o 
singură dată, cel mai înalt nivel)

4p/2p Copie după tabel participanți 
excursie

Implicarea în 
viaţa şcolii
Max. 42p

Activităţi extraşcolare

Iniţiere şi desfăşurare activităţi de voluntariat 
(maximum 5)

1p/activit.
(max. 5 p)

Proces verbal, adeverinţă, diplomă
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Atragere de fonduri Obţinere finanţare proiecte europene;/  
sponsorizări sau donaţii;/ contribuţie 2% la ONG-
ul şcolii (se punctează o singură dată, un singur 
nivel)

4p/2p/1p

Adeverinţă, contracte de 
sponsorizare, proces verbal pentru 
donaţii

Disponibilitatea de a suplini colegii 
plecaţi în mobilitate

Semnarea acordului tip
2p

Acordul semnat

Motivaţia convingătoare a necesităţii participării 
la curs 10p Scrisoare de intenţieNecesitatea 

participării la 
curs

Max. 20p
Relevanţa temei cursului în 
activitatea didactică

Materia predată să corespundă tematicii 
proiectului 10p

Încadrarea cadrului didactic ca 
titular în școală

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

5p
Scrisoare de intenție

Abilități/ 
competențe 

necesare

Max. 10p

Standarde profesionale Dovedirea unor înalte standarde etice și 
profesionale (calificativ FB-1 p, B-0.5p) pe fiecare 
dintre ultimii 5 ani max. 5p

Adeverință calificativ anual pentru 
ultimii 5 ani

TOTAL Max. 100 p

NOTĂ: 
1. Activitățile și dovezile sunt valabile pentru ultimii 5 ani școlari, începând cu anul școlar 2013-2014, iar toate documentele justificative trebuie să fie în conformitate cu originalul.
2. Dovezile prezentate la criteriul „Implicarea în viața școliiˮ trebuie să reflecte doar activitatea în unitatea noastră școlară.
3. Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Punctajul la interviu NU poate fi contestat.
4. Punctajul final se va stabili conform tabelului:

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


