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Fișă de evaluare pentru cadrele didactice care doresc să devină membrii în echipa de implementare a  

Proiectului PAS CU PAS, ÎMPREUNĂ PE DRUMULSPRE SUCCES (ROSE) 

implementat la nivelul Liceului Național de Informatică Arad 

 

Criteriul Subcriterii Detalii Punctaj total 
Auto- 

evaluare 
Evaluare 

comisie 
Dovezi 

Pregătirea 
profesională 

Formarea inițială 
Studii superioare de lungă durată 5   CV; copie diploma de licență 

Studii superioare de scurtă durată 3   CV; copie diploma de licență 

Formarea 
continuă 

Gradul didactic I 5   Copie diplomă 

Gradul didactic II 3   Copie diploma 

Definitivat 2   Copie diploma 

Participare la cursuri de formare 2 p/ curs   Copie adeverință/certificat 

Implicarea în 

viața școlii 

Responsabilități la 

nivelul școlii în 

calitate de 

responsabil 

comisie/membru 

comisie 

Responsabil comisie metodică 5   

Copie decizie numire 
Membru CA 4   

Membru Comisia de curriculum 3   

Membru în alte comisii 2   

Participare/rezultate 

la olimpiade și 

concursuri școlare 
(disciplinele de 

Bacalaureat) 

Premiul I la nivel național 10   
Copii după diplome/ Atunci 
când nu este specificat numele 
profesorului. Se va certifica de 
către instituția de implicare 

Premiul II la nivel național 9   

Premiul III la nivel național 8   

Mențiune la nivel național 7   



 

 

 

Premiul I la nivel județean 6   

 

Premiul II la nivel județean 5   

Premiul III la nivel județean 4   

Mențiune la nivel județean 3   

Activități 

extrașcolare 

Inițierea și implementarea unor 
proiecte cu fonduri europene 

10 p/proiect 
  

Dovadă participare 
Certificat de organizator 

Membru în echipa de proiect, proiecte 
cu fonduri europene 

5 p/ proiect 
  

Organizator activități de voluntariat 
3 p/ activitate organizată 
2 p/ participare la activitate   

Rezultate școlare 
Rezultate înregistrate la examenul de 
Bacalaureat în anul școlar 2017-2018 

10 p- promovabilitate peste 
80%   

Adeverință eliberată de către 
instituția de învățământ 

8 p- promovabilitate peste 
70%   
6 p- promovabilitate peste 
60%   
4 p- promovabilitate peste 
50%   

   TOTAL    


