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DETALIEREA PUNCTAJELOR PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 - PUNCTUL (IV) - DIN 

METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN 

ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016, APROBATĂ PRIN O.M.E.N. 

NR. 4895/10.11.2014 
 

- EDUCATOARE - 
 

 

IV. Activitatea metodică şi ştiinŃifică dovedită prin documente justificative 

Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaŃi (2012-2013 şi 2013-2014) la nivelul:  

- responsabil  comisie metodică 1 p  

- responsabil alte comisii/membru al structurilor consultative de 

dialog social /în asociaŃii profesionale ale cadrelor didactice 

1 p  

- activitate de management la nivelul unităŃii de învăŃământ 1,00 p  

- responsabil cu activitatea de perfecŃionare 0,50 p  

- coordonator proiect educa1ional 1 p  

- membru proiect educa1ional 0,50 p  

- membru al Consiliului de AdministraŃie 0,50 p  

- lecŃie demonstrativă în comisia metodică 0,75 p/ 

lec@ie 

 

- referat în comisia metodică 0,25 p/ 

referat 

 

- organizator concursuri şcolare 0,25 p/ 

concurs 

 

- coordonator revistă 1colară 0,50 p/ 

revistă 

 

- activităŃi metodico-ştiinŃifice extraşcolare 0,25 p/ 

activitate 

 

1) 

a) unităŃii de 

învăŃământ 

max. 6 p 

- responsabil / membru comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităŃii în educaŃie 
1p/0,50p 
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IV. Activitatea metodică şi ştiinŃifică dovedită prin documente justificative 

- metodist I.Ş.J. sau C.C.D. 2,5 p  

- formator local (cursuri susŃinute în calitate de formator în ultimii 

2 ani) 
0,50 p 

 

- membru al consiliului consultativ la specialitate/ al I.1.J. 1,00 p  

- responsabil cerc pedagogic 1,5 p  

- lecŃie demonstrativă la cercul pedagogic 1 p/ lec@ie  

- referat sus1inut la cercul pedagogic 0,5p/ 

referat 

 

- participarea la cercuri pedagogice/ simpozioane, sesiuni de 

comunicări, conferinŃe la nivelul judeŃului (certificate, prin copie, 

după programul manifestării 1i lista participan1ilor) 

0,25/ 0,50 

p 

 

- membru în comisii de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor şcolare la nivel jude1ean/a concursurilor de 

ocupare a posturilor vacante/ rezervate organizate la nivel local/ 

jude1ean  

0,50 p 

 

- ridicarea prestigiului unităŃii în publicaŃii  judeŃene (fotocopii 

după articole) 

0,50 p/ 

articol 

 

- îndrumător de practică pedagogică pentru studenŃi/elevi 1,50 p  

- rezultate obŃinute cu preşcolarii la concursuri şi festivaluri 

şcolare – nivel local/judeŃean, avizate de M.E.N./I.1.J.:  (locul I) 

0,75 p/ 

premiu 

 

- rezultate obŃinute cu preşcolarii la concursuri şi festivaluri 

şcolare – nivel local/judeŃean, avizate de M.E.N./I.1.J.:  (locul II) 

0,50 p/ 

premiu 

 

- rezultate obŃinute cu preşcolarii la concursuri şi festivaluri 

şcolare – nivel local/judeŃean, avizate de M.E.N./I.1.J.:  (locul 

III) 

0,25 p/ 

premiu 

 

- rezultate obŃinute cu preşcolarii la concursuri şi festivaluri 

şcolare – nivel local/judeŃean, avizate de M.E.N./I.1.J.:  

(menŃiune) 

0,25 p/ 

men@iune 

 

b) judeŃului 

max. 8 p 

(documnetele 

justificative 

vor fi eliberate 

de inspectorul 

�colar pe 

disciplină/ 

certificate de 

directorul 

unită�ii de 

învă�ământ) 

- organizator activitate cuprinsă în C.A.E.R.I. 0,25 p/ 

activitate 

 

- formator naŃional (Educăm aşa, EducaŃie incluzivă etc.) 2 p  c) naŃional 

max. 10 p - membru al comisiei naŃionale de specialitate sau al altor 

consilii/comisii naŃionale menŃionate în Legea învăŃământului nr. 

2 p  
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IV. Activitatea metodică şi ştiinŃifică dovedită prin documente justificative 

84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(valabil pentru personalul didactic care se încadrează în 

prevederile punctului d. din Notă) sau în Legea educaŃiei 

naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

- îndrumător – coordonator reviste de specialitate cu I.S.S.N. 1 p/ 

revistă 

 

- organizator/participant la simpozioane/sesiuni de 

comunicări/conferinŃe la nivel naŃional prevăzute în 

calendarul/graficul M.E.N. 

1,5 p 

 

- programe de documentare şi schimb de experienŃă la nivel 

naŃional prevăzute în calendarul/graficul M.E.N 
1 p 

 

- rezultate cu preşcolarii la concursuri naŃionale prevăzute în 

calendarul/graficul M.E.N (premii, menŃiuni) 

2 p/ 

premiu  

1p/ 

men@iune 

 

- Organizator activitate cuprinsă în C.A.E.N. 0,5 p  

- membru în comisii de evaluare (concursuri, festivaluri 
prevăzute în calendarul/graficul M.E.N.) la nivel naŃional 

1,5 p  

- participare la simpozioane/sesiuni de comunicări/ conferinŃe de 
specialitate la nivel internaŃional (certificate, prin copie, după 
programul manifestării 1i lista participan1ilor) 

3 p/ 

participare 

 

- participarea în echipa de implementare a unor programe de 
cooperare europeană 

2 p  

- rezultate la concursuri şcolare (indiferent de premiul/medalia 
obŃinută) din  calendarul M.E.N. 

3 p  

- autor/coautor de lucrări publicate în străinătate (2p/lucrare - se 

împart la numărul de autori) 
2 p 

 

d) 

internaŃional 

max. 12 p 

- autor site-uri funcŃionale pe internet în domeniul educaŃiei 

(certificate prin documente doveditoare) 

2 p  

 

Notă: a) Pentru absolvenŃii promoŃiei 2014 şi debutanŃii aflaŃi în primul an de activitate se ia în 
considerare activitatea metodică şi ştiinŃifică din anul şcolar 2014-2015. 

b) Pentru absolvenŃii promoŃiei 2013 şi debutanŃii aflaŃi în al doilea an de activitate se ia în 
considerare activitatea metodică şi ştiinŃifică din anul şcolar 2013-2014. 

c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii 
doi ani şcolari încheiaŃi la grupă/clasă cu copii/elevi integraŃi proveniŃi din învăŃământul special, faŃă 
de punctajul acordat la punctul IV.1.a). (adeverinŃa va fi însoŃită de copia certificatului de 
orientare şcolară emis de C.J.R.A.E. şi copia planului de interven�ie personalizată). 

d) În cazul întreruperii activităŃii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari incheiaŃi , se ia în 
considerare activitatea metodică şi ştiinŃifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a 
desfăşurat activitatea. 
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2. Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând 

calitatea activităŃii specifice domeniului învăŃământ, în ultimii 5 (cinci) ani 

calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): 

a) Metodologii, regulamente, instrucŃiuni aprobate de M.E.N.  

(participarea în colective de elaborare)-2 p/metodologie, 

regulament, instruc@iune 

b) Programe şcolare, aprobate de M.E.N.  (participarea în 

colective de elaborare)-1p/programă @colară 

max. 6p 

 

 

max. 4 p 

 

c) Manuale şcolare aprobate de M.E.N.   

( 7 p /manual/împărŃite la numărul de autori) 

7p/manual  

d) Monografii/lucrări ştiinŃifice, înregistrate cu I.S.B.N. 

(5 p/lucrare/monografie/împărŃite la numărul de autori dar nu 

mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrările) 

max. 10 p  

e) Ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin 

(1 p pentru fiecare ghid / auxiliar curricular / împărŃit la 

numărul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate 

ghidurile / auxiliare curriculare) 

max. 4 p   

f) Articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste 

de specialitate, la nivel judeŃean sau naŃional, înregistrate cu 

I.S.S.N.  

(0,5 p / articol/ împărŃite la numărul de autori articol, dar nu 

mai mult de 3 p pentru toate articolele; 1 p /studiu / împărŃit la 

numărul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate 

studiile) 

max. 3 p articole 

 

max. 4 p 

studii 

 

g) CărŃi în domeniul educaŃional/de specialitate, publicate cu 

I.S.B.N. , cu referent ştiinŃific din domeniu  

(5 p pentru fiecare carte publicată /împărŃite la numărul de 

autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate cărŃile) 

max. 10 p  

 

h) Mijloace de învăŃământ omologate de către M.E.N.   

(max. 5 p/împărŃite la numărul de autori) 

max. 5 p  

3. ActivitãŃi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate 

de M.E.N. în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii 

dosarului la inspectoratul şcolar): formator AEL, Phare-VET, 

Phare, Banca Mondialã, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, 

Grundtvig, Arion, proiecte finanŃate din fonduri structurale şi de 

max. 5 p  
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coeziune, altele decât cele punctate anterior. (1p/program sau 

proiect) 

Participarea la activităŃi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de 

M.E.N.   în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul 

şcolar), finalizate cu Certificat de competenŃă profesională sau adeverinŃă echivalentă: 

a) program de lungă durată (90 credite) 

b) program de durată medie (60 credite) 

c) program de scurtă  durată (30 credite) 

4. 

d) program cu mai puŃin de 30 credite 

0,1puncte/3 

credite, max. 6 p 

 

5.  Participarea la activităŃi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, 

în cadrul programelor de formare continuă aprobate de M.E.N.  

sau alte instituŃii abilitate (Institutul Francez, British Council, 

Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici 

(la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu 

adeverinŃă/certificat/diplomă (0,1p/10 ore de curs). 

 max. 5 p  

 
NOTĂ: 
• Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de 

activitate/pretransfer în altă specializare se evaluează  activitatea metodică şi 

ştiinŃifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. 

• Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinŃifică pe două sau mai 

multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
Prof. Mioara ENACHE 

 


