
 

Erasmus+ - Key Action 2 - Capacity Building in the Field of Youth 

Stand Against Drugs 
SADs 

CRITERII IN ALEGEREA ECHIPEI DE PROIECT 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Numărul 

maxim de 

puncte 

Nr. pct. obţ. 

prin  

autoevaluare 

Nr. pct. 

acordat 

 de 

Comisia 

de 

analiza 

 

Observaţii 

 

1. Sunteţi titularul şcolii şi aveti minim 9 ore 

în încadrare 

5 puncte    

2. Certificare ca lucrător de tineret 10 puncte   Va rugam sa adaugati 

certificatul de lucrător de 

tineret 

3.  Experientă în derularea altor proiecte 

europene (participarea la activităţi din 

cadrul altor proiecte Comenius sau alte 

proiecte)- maxim 4 proiecte.  

8 puncte 

( câte 2 

puncte 

pentru 

fiecare 

proiect) 

  Va rugăm să specificaţi titlul 

proiectului, rolul dvs. în proiect 

şi sursa de verificare! 

4.  Experienţă în derularea şi implementarea 

de proiecte locale  de prevenire (consum de 

droguri, trafic de persoane, prevenire a 

violenţei )- maxim 4 proiecte. 

8 puncte 

( câte 2 

puncte 

pentru 

fiecare 

proiect) 

  Va rugăm să specificaţi titlul 

proiectului, rolul dvs. în proiect 

şi sursa de verificare! 

5 Experienţă în desfăşurarea unor activităţi 

de prevenire 

10 puncte   Va rugăm să specificaţi rolul 

dvs. în cadrul activităţii  şi 

sursa de verificare! 

6. Competenţe de comunicare în limba 

engleză  

20  puncte 

5 puncte 

nivel 

începător 

15  puncte 

nivel mediu 

20  puncte 

nivel 

avansat 

(punctajele 

nu se 

cumulează) 

  Va rugăm să justificaţi 

(eventual cu documente) nivelul 

de competenţe ales! 

7. Competenţe şi abilităţi de organizare a 

unor campanii stradale/on-line  

4 puncte 

 

  Exemplificaţi şi menţionaţi 

sursa de verifcare! 

 Competenţe IT 5 puncte   Va rugăm să justificaţi 

(eventual cu documente) nivelul 

de competente ! 

8. Disponibilitate de a participa la activităţile 

locale ( timp şi implicare) 

5 puncte   Se va tine cont şi de 

disponibilitatea manifestata în 

proiecte anterioare/alte sarcini 

la nivelul şcolii! 

9. Disponibilitatea şi capacitatea  de a lucra 

organiza cu elevii activităţi la nivelul şcolii 

5 puncte   Se va tine cont si de 

disponibilitatea manifestata în 



(cel puţin doua) şi la nivelul altei şcoli (cel 

puţin una) 

proiecte anterioare/alte sarcini 

la nivelul şcolii! 

10. Experienţă în  elaborarea , analiza şi 

interpretarea a  diverse chestionare de 

evaluare  

 

 3 puncte   Vă rugăm să exemplificaţi!  

Se solicită  o sursă de verificare 

şi/sau documente justificative! 
 

11. Colaborare anterioară bună în alte 

proiecte, cu coordonatorul de proiect 

8 puncte    

12.  Disponibilitatea pentru întocmirea unor  

portofolii şi materiale de calitate în cadrul 

activităţilor derulate (spirit de analiză şi 

sinteză, coerenţă la nivel de conţinut a 

materialelor, inteligibilitate, etc) 

4 puncte   Se va tine cont si de 

disponibilitatea manifestată în 

proiecte anterioare/alte sarcini 

la nivelul şcolii! 

13.  Respectarea termenelor limită în 

activităţile educative de la nivelul şcolii 

5 puncte   Se va tine cont si de 

disponibilitatea manifestata în 

alte sarcini la nivelul şcolii! 

 TOTAL 100 puncte    

NUME ŞI PRENUME: 

IN CAZUL  ÎN CARE VETI FI SELECTAT PENTRU A FACE PARTE DIN ECHIPA DE PROIECT, DORITI SA 

BENEFICIAŢI DE O MOBILITATE? BIFATI RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR! 

 

DA                                 NU 

Notă: 

1) Pentru o eficientizare a evaluării, vă rugăm să completaţi direct în tabel, la rubrica de observaţii ceeea ce vi se solicită. 

2) Documentele justificative vor fi ataşate ca anexe.  

Anexa 6 va corespunde cerinţei 6 si poate include un certificat ECDL sau alt curs de formare, etc. 

3) Ordinea în dosarul de aplicaţie este următoarea: 

- Cerere către conducerea şcolii pentru înscriere în procesul de selecţie 

- Tabelul cu criterii completat 

- Anexe  

4) Termenul de depunere este 10 noiembrie. Nu se admit întîrzieri 

5) Nerespectarea celor patru menţiuni anterioare, va determina considerarea aplicaţiei ca fiind ineligibilă şi eliminarea 

acesteia din procesul de selecţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


