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Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevalu

are 

Punctaj 

evaluare 

comisie 

Dovezi 

 

 

 

Scrisoare 

de 

intenție 

Relevanţa cursului de formare 

ales pentru activitatea didactică 

curentă 

Candidatul justifică alegerea cursului de 

formare prin raportare la  

 

-specificul disciplinei predate 
- responsabilitățile deținute în școală 

-specificul încadrării (ciclu de 

învățământ, număr clase) 

- prioritățile instituționale 

 

Se acordă câte 0,50 puncte pentru 

fiecare responsabilitate managerială  

relevantă deținută în școală (director, 

coord. proiecte și programe la nivel 

local și europene, membru C.A., 

responsabil C.E.A.C.) și câte 0,25 
puncte pentru alte responsabilități, fără 

a depăși 2 p.  

 

N.B. Funcția deținută anterior de 

responsabil de comisie metodică sau 

comisie de formare se echivalează cu 

cea de șef de catedră, coordonator al 

activității de formare și se asociază unei 

responsabilități. Calitatea de diriginte în 

unitate este o responsabilitate. 

      
      Max.  5p 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

 

   

Candidatul demonstrează cum va integra 

cunoștințele dobândite la curs în 

activitatea didactică curentă, prin 
raportare la  

- obiectivele proiectului 

- la nevoile instituționale de 

dezvoltare  
- la nevoile personale 

 

  
 

     Max. 6p 

(3) 

(2) 

(1) 
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Candidatul demonstrează implicarea 
anterioară în  

- activități de formare (cursuri, simpozioane, 

conferințe) la nivel 

internațional/național/regional-local 

Se acordă 0,50  puncte pentru fiecare 

activitate la nivel internațional, 0,25 puncte 

pentru fiecare activitate la nivel național și 

0,10p pentru fiecare activitate la nivel 

regional-local 

 

- activități desfășurate cu elevii în tema 

generală a cursului de formare ales 

       -la nivel internațional/național/local 

  Se acordă 0,50  puncte pentru fiecare 

activitate la nivel internațional, 0,25 puncte 

pentru fiecare activitate la nivel național și 

0,10p pentru fiecare activitate la nivel 

regional-local 

 

 

 

 

 

Max.4p 

 

 

   

Disponibilitatea de participare la 

programul de pregătire pentru 

participarea la cursul de formare 

ales 

 Candidatul detaliază modul în care se va 

pregăti pentru participarea la cursul de formare 

ales 

- studiu individual 

Se acordă câte 0,50 p pentru fiecare activitate 
de studiu individual asumată de candidat. 

Max. 5p 

 

 

   

Strategii de diseminare a cursului 

și activităților  desfășurate  cu 

elevii, în completarea celor 

stabilite prin  formularul de 

candidatură 

 

Candidatul prezintă modalități de asigurare a 

vizibilității interne și externe a activităților și 

rezultatelor (în domeniul profesional personal 

și cu elevii) obținute în urma participării la 

cursul de formare ales 

- la nivel intern 

- la nivel extern 

Se acordă câte 0.5 puncte pentru fiecare 

activitate propusă la nivel intern și 1 p pentru 

fiecare activitate propusă la nivel extern (în 

afara unității). 

 

Max. 3p 
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 Format general (respectare format standard, 

tehnoredactare, claritatea și coerența 

mesajului, ortografie și punctuație) 

      10 
   

                                                                                       Puntaj maxim SCRISOARE DE INTENȚIE 
 

       35p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV Europass 

Formarea iniţială Studii superioare de lungă durată / scurtă 

durată 
2p / 1p 

   

Formarea continuă Gradul didactic I / II / definitivat 4p / 2p / 1p    

Implicarea în viaţa şcolii / 

comunității și rezultate 
obținute în ultimii 5 ani 

școlari 

Responsabilităţi la nivel de şcoală: director / 

director adjunct (3) / coord.proiecte 
educative școlare și extrașcolare (2p), 

responsabil comisie metodică (2p), membru 

CEAC/SCIM (2p), responsabil comisia de 

formare continuă (1p), membru C.A. (1p), 

coordonator programe europene (2p), 

membru în echipe de proiect la nivel 

european (2p), membru în echipe de proiect 

la nivel național (1p) 

 

 

 

max. 15p 

   

Iniţierea şi implementarea unor proiecte la 

nivel european/naţional/local recunoscute de 

unitatea școlară (în ultimii 5 

 ani școlari). 

Se acordă câte 1 punct  pentru proiect inițiat 

sau implementat la nivel european, câte 0,50 

 

Max. 4p 

   

Abilități, cunoștințe, atitudini care 

pot contribui la optimizarea 

participării cadrului didactic la 

curs și la integrarea/valorizarea 

competențelor dobândite în 

activitatea cu elevii 

Candidatul prezintă   contexte pentru 

competențele profesionale și personale 
deținute care pot contribui la  optimizarea 

participării cadrului didactic la curs și la 

integrarea/valorizarea competențelor 

dobândite în activitatea cu elevii. 

 

Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare 

context relevant . 

 

 

Max.2p 
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puncte pentru proiecte la nivel național și 

câte 0,25 puncte pentru proiecte locale. 

Participare la cursuri de formare, 

simpozioane,sesiuni de 

comunicări, conferinţe (în ultimii 5 ani 

școlari) 

 Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare 

activitate de formare. Pentru activitățile de 

formare în domeniul  temei cursului ales se 

acordă 1p. 

 

Max. 5p 

   

Obţinere finanţare proiecteeuropene/ 

sponsorizări sau donaţii 

Se acordă câte 3 p pentru obținere de 

finanțare prin proiecte europene și câte 2 

puncte pentru fiecare sponsorizare obținută 

cu valoare mai mare de 5000 lei și câte 1 

punct pentru sponsorizări cu valoare între 

500-5000 lei. 

Max. 5 p    

Competențe de formator  

 Se acordă 1 p pentru deținerea unui certificat 

de formator  

Activități de susținere de prezentări în cadrul 

unor reuniuni metodice (ex. cerc metodic) 

Se acordă câte 0,75 puncte pentru fiecare 

prezentare susținută. 

Max. 3p    

   Format general (organizare informații, 

respectare format, tehnoredactare) 

   Max. 5 p 
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Competențe lingvistice- minim A2 (în limba 

engleză)-deținere certificat/diplomă/atestat 

Promovare test lingvistic 

 

Competențe digitale-deținere 

certificat/diplomă/atestat 

Promovare probă practică 

 

 Max.2 p 

 

1p 

sau 

1p 

 

1p 

sau 

1p 

   

                                                                                                        Puntaj maxim      CV EUROPASS 45 p    

Punctaj final___________ 

                                               Nume și prenume                                                     Semnătura    

Președintele comisiei         _______________________                        ________________________ 

Membrii comisiei              _______________________                        ________________________ 

                                          _______________________                        _________________________ 

 


