
  

 

Fișă de autoevaluare 
Criterii de selecţie pentru cursurile de formare  
Perioada evaluată: 1 sept. 2019-31 august 2022 

 
Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 
 

Pctj. 
autoev. 

Pctj. 
eval. 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea și 
experiența 

profesională 
15 p  

Statutul cadrului didactic Titular 3 3  Adeverință  
Formarea continuă Creator resurse educationale in format 

digital/ aplicare la clasa de metode 
inovative folosind resurse digitale 

 6 puncte maxim 
2p/material realizat 

  
 

     
     

 
 Participare cursuri bazate pe utilizarea 

competentelor digitale 
 

2/curs 
Maxim 6 puncte 

6p  
curs online management 
curs CRED online 
 

 
 
 
 
 
 
 

Implicarea în 
viaţa şcolii  

39 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Director, consilier educativ, coordonator 
club/ CNAIC 

5p maxim   
/ 

Responsabil comisie metodică (2p), 
membru CEAC (1p), membru în comisia 
de actualizare PDI (1p), membru în 
comisia de elaborare ROF/ROI (1p), 
membru CA (1p), coordonator proiecte 
cu finantare externă(1p) membru 
comisia de orar 1p 
Membru  in orice alta comisie a scolii 1p 

Maxim 5p   

Copie decizie de numire/ 
adeverinta 

Activităţi extraşcolare Colaborarea cu părințiiprin organizarea 
de activitati, consultari, sedinte cu 
parintii/ 

Maxim 2p 1p de 
activitate   

PV sedinte cu parintii/ 
prinscreen activitati 
online/ Adservio etc 

Coordonator activități extrașcolare  

Maxim 6 (2p/act)    

Fișă/ proiect.printscreen 
promovare pe social-
media, 
presă/adeverinta/diplom
a 



  

 
 
 
 
 

Iniţiere şi desfăşurare activităţi de 
voluntariat  

2/activit. 
Max 6 

  
Proces verbal, 
adeverinţă, diplomă 

Atragere de fonduri 
 
 

Dotări pentru scoală din 
sponnsorizări/donatii 

3 puncte 
maxim 
1 
p/sponsorizare,donati
e 
 
 
 

  

Adeverinţă, contracte de 
sponsorizare, proces 
verbal pentru donaţii/ 

     

 

Implicare în 
scrierea/implementarea 
unor proiecte aprobate cu 
finantare europeană in 
valoare de peste 10.000 euro 

Membru al comisiei de realizare  a 
documentelor specifice 

10p   

Adeverinta Comisia de 
proiecte/PV 

 
Neparticipare în mobilități 
Erasmus 

 
2   

Declaratie pe proprie 
raspundere 

CV Europass 
6 puncte 
 

Realizare CV Europass in 
cconformitate cu fisa de 
evaluare 

 

6   

CV Europass 

TOTAL Max.60  puncte   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Grilă evaluare scrisoare de intenție 

 
Nr.crt Nume și prenume candidat Prezenta 

elemente de 
identitate vizuală 
(siglă CNAIC si 

logo Uniunea 
Europeană) 

Mentionare 
modalitate 
producere 

impact asupra 
elevilor, cadrelor 
didactice, unitate 

școlară prin 
implicarea in 

proiect 

Asigurarea 
principiului 
egalității de 

șanse – 
mentionarea 

modalitatii de 
implicare a 
elevilor din 

categorii diverse 

 Motivatie in 
atingerea 
obiectivelor 
proiectului – 
precizare  a cel 
putin un obiectiv 

Total 

1.  5 5 5 5 20 
2.       
3.       
       

 
                                                                                                
                                                                                      Grila de evaluare plan de diseminare a rezultatelor 

 
Nr.crt Nume și prenume candidat Prezenta 

elemente de 
identitate vizuală 
(siglă CNAIC si 

logo Uniunea 
Europeană) 

Precizarea a cel 
putin unei 

activitati de 
diseminare  

Precizarea a cel 
putin unei 

activitati de 
valorizare a 
rezultatelor  

 Precizarea a cel 
putin unei 
modalitati de 
realizare a 
sustenabilitatii 
rezultatelor 

Total 

1.  5 5 5 5 20 
       

2.       
3.       



  

       
 

 
 
 
 
NOTĂ:  
1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 3 ANI ȘCOLARI SAU ULTIMII 5 ANI PENTRU 

PERSOANELE CE S-AU AFLAT ÎN CONCEDIU CRESTERE COPIL/MEDICAL IN ACEASTA PERIOADA 
2. Dosarul de candidatură va cuprinde: 
- Cerere tip de inscriere la unul sau mai multe cursuri  
- fișa de evaluare a dosarului cu punctajul autoevaluării,  
- CV Europass  
- scrisoare de intenție 
- plan de punere în aplicare a rezultatelor învățării 
- Acord de prelucrare a datelor personale 
- 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. Documentele vor fi trimise în format electronic, scanate și arhivate cu denumirea dosar_candidatura_nume_prenume, pe adresa 

alina.cucu@cnaic.ro 
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 PRIN MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJELOR ACORDATE DE 

MEMBRII COMISIEI . Ierarhizarea candidatilor se va face pe baza optiunilor si a punctajlor obtinute. Se va pleca la o singura mobilitate, 
in functie de punctajul obtinut, cu exceptia cazurilor cand nu vor fi suficiente candidaturi pentru acoperirea tuturor mobilitatilor. 
 

Nr.cr

t 

Nume și prenume 

candidat 

Punctaj fişă +CV Punctaj plan de 

diseminare 

Punctaj scrisoare 

intentie 

PUNCTAJ  FINAL 

      

 


