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Evaluarea dosarului de candidatură 
(Rezultate scolare si extrascolare) 

 

Proba de selecţie: evaluarea dosarului personal (20 p) 

Evaluarea dosarului personal va viza următoarelor documente: 

- fişa de autoevaluare a activităţii elevilor (14 puncte); 

- evaluare din partea profesorului de informatică (3 puncte); 

- recomandare din partea profesorului diriginte (3 puncte). 
 

În vederea evaluării activităţii elevilor din anii şcolari 2010 – 2011, 2011 - 2012 şi 2012-2013 comisia de selecţie va acorda următoarele punctaje, corespunzătoare 

rezultatelor autoevaluării, confirmate de documente justificative: 

1. pentru un total situat în intervalul 5 – 20 p se acordă 3 puncte; 

2. pentru un total situat în intervalul 20 – 30 p se acordă 6 puncte; 

3. pentru un total situat în intervalul 30 – 50 p se acordă 9 puncte; 

4. pentru un total situat în intervalul 50 – 70 p se acordă 12 puncte; 

5. pentru un total de peste 70 puncte se acordă punctajul maxim de 14 puncte. 
 

Grila de apreciere pentru evaluarea profesorului de informatică: 
 

 

Profilul elevului 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care corespunde 

100 % candidatului 

solicitat 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care corespunde în 

proporţie de minim 70 % 

candidatului solicitat 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care corespunde în 

proporţie de minim 50 % 

candidatului solicitat 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care nu 

corespunde candidatului 

solicitat 

Punctaj acordat 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte 

Total punctaj acordat     
 

Grila de apreciere pentru recomandarea profesorului diriginte: 
 

 

Profilul elevului 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care corespunde 

100 % candidatului 

solicitat 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care corespunde în 

proporţie de minim 70 % 

candidatului solicitat 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care corespunde în 

proporţie de minim 50 % 

candidatului solicitat 

Punctaj acordat pentru o 

evaluare care nu 

corespunde candidatului 

solicitat 

Punctaj acordat 3 puncte 2 puncte 1 punct 0 puncte 

Total punctaj acordat     

 


