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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

Nr.  
crt. 

Elemente privind 
responsabilii/operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1.1 Elaborat  
Trifan Iuliana inspector școlar 

09.05.2018 
 

Gaiu Mihaela consilier  

1.2 Verificat  Chifu Pompilia Georgeta 
inspector școlar general-
adjunct 

10.05.2018  

1.3 Aprobat Enache Mioara 
inspector școlar general 14.05.2018 

18.05.2018 
 

 
 
 
 

Aprobat în şedinţa: 

 Comisiei Paritare al Inspectoratului Școlar Județean Galaţi din data 14.05.2018 și 18.05.2018; 

 Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Școlar Județean Galaţi prin Hotărârea nr.08 / 14.05.2018 și 

Hotărârea nr.09 / 18.05.2018. 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
PRIVIND ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, 
CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL ȘI PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT – SESIUNEA 2018 



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 2 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Nr.  
crt. 

Ediţia/Revizia în 
cadrul ediţiei 

Componența 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică prevederile ediţiei sau 
reviziei ediţiei 

2.1 Ediţia I   13.04.2017 

2.2 Revizia 0   13.04.2017 

2.3 Revizia 1   04.05.2017 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii 

Scopul difuzării 
Exem
plar 
nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data primirii Semnătura 

Informare 1 Management  

inspector şcolar 
general 

prof. Mioara Enache 
 

18.05.2018 

 

inspectori şcolari 
general-adjuncţi 

prof. Georgeta Pompilia 
Chifu 

 

prof. Doinița Popa  

Informare, aplicare 1 

Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea 
acordării gradației de merit, sesiunea 2018; toţi membrii 
personalului Inspectoratul Școlar Județean Galați, unități de 
învățământ 

18.05.2018 

Evidenţă  și 
arhivare 

1 Secretariat 
consilier Cornelia Felea 

18.05.2018 
 

consilier Mihaela Gaiu  

 
4. Scopul procedurii 

Procedura are ca scop realizarea unui set unitar de reguli pentru stabilirea condiţiilor în care se acordă 
gradaţia de merit pentru stimularea personalului din învăţământ în condiţiile legii, având ca temei legal OMEN nr. 
3633/03.05.2018 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018. 

Procedura dă asigurări cu privire Ia existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii: 

 procedura dă asigurări cu privire la respectarea, de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, a cerinţelor 
legale; 

 este un instrument de control care ajută Ia îndeplinirea obiectivelor propuse de instituţie şi monitorizarea 
performanţelor;  

 precizează modalitatea de ţinere sub control a abaterilor de Ia regularitate, legalitate şi conformitate. 
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5. Domeniul de aplicare 

 procedura se aplică în Inspectoratul Școlar Județean Galați pentru Concursul de acordare a gradației de 
merit - sesiunea 2018; 

 asigură caracterul unitar al optimizării activităţii Compartimentului de organizare, monitorizare şi evaluare 
al ISJ Galaţi. 

 
6. Documente de referinţă aplicabile activității procedurale 

 Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMEN nr. 3633/03.05.2018 – pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de 
merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018; 

 OMECTS nr. 5530/2011 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare; 

 OMECȘ nr. 3400/2015 – privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/2011; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii – actualizat prin Legea nr. 12/2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 
52 din 22 ianuarie 2015) și Legea nr. 97/2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015); 

 Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărâre nr. 582/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. 
(2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare; 

 OMEN nr. 5574/2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; 

 OSGG nr. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 
 
7. Definiţii şi prescutări ale termenilor utilizați în procedura generală 
7.1. Definiții 

 Metodologie - metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din 
învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018; 

 Aprobare - acceptarea unui document de către o entitate organizatorică sau o persoană, prin care 
documentul primeşte un caracter executoriu;  

 Avizare - acceptarea unui document de către o entitate organizatorică sau o persoană, care 
condiţionează circulaţia ulterioară a acestuia, fără ca, prin aceasta, documentul să capete un caracter 
executoriu; 

 Documente şi date controlate - documente şi date pe orice suport media care furnizează informaţii de 
intrare sau stabilesc modul de desfăşurare a activităţilor determinante pentru calitatea produselor şi a 
serviciilor executate;  

 Ediţie - număr de ordine acordat documentului la elaborare şi/sau la o modificare de anvergură;  
 Revizie - număr de ordine acordat la modificarea parţială a documentului (a unei secţiuni/pagini).  
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7.2. Abrevieri 

 Ministerul Educației Naționale – MEN; 

 ISJ Galaţi – Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi. 
 
8. Descrierea procedurii 

Actuala procedură se desfășoară conform prevederilor Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea 
gradaţiei de merit pentru personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018. 
 
8.1. Dispoziții generale 

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 
16% din totalul posturilor didactice auxiliare și a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de 
îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului 
didactic aflate în plată la 1 septembrie 2018, având în vedere faptul că gradația de merit se acordă pe o perioadă 
efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive 
neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) 
- (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de 
merit aprobate la momentul revenirii pe post. 

Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal (didactic de predare/didactic de 
conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar). 

În situația în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calității de personal 
didactic calificat, la nivelul aceluiași județ/al municipiului București, acesta își păstrează gradația de merit. 

Personalul didactic beneficiar al gradației de merit, detașat în alt județ/municipiul București își păstrează 
gradația de merit, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Cadrele didactice beneficiare ale gradației de merit pretransferate/transferate în alt județ/municipiul 
București își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate pentru 
anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care s-au pretransferat/transferat.  

La solicitarea unității/instituției de învățământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradației 
de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimțământului scris în alt județ/municipiul București în 
timpul anului școlar, inspectoratul școlar îi acordă gradație de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații, 
cu respectarea prevederilor alin. (1) din Metodologie. 

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018. Gradaţia de merit se calculează 
conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la norma didactică de 
bază conform actului de numire/transfer/repartizare.  

Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit, până la 31 august 2018, poate 
participa la un nou concurs.  

Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea, în vederea 
pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  

Personalul didactic titular menținut în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată 
la data de 1 septembrie 2018, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, beneficiază de gradație de merit, pe perioada menținerii ca titular în învățământul 
preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit. 
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8.2. Condiții de îndeplinit în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit 
La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa: 
a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învățământul preuniversitar 

de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o 
vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din 
perioada evaluată și cu performanțe deosebite: 

 în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la 
competițiile școlare recunoscute de MEN/ISJ, etapa locală/judeţeană, interjudeţeană, etapa 
naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017; 

 prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu 
cerințe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele 
şcolare ale elevilor aflați în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte 
şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi 
incluziune;  

b) personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de 
cel puțin 5 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, și calificativul "Foarte 
bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată. 

Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, au îndeplinit și funcții de 
conducere, de îndrumare și control pot participa la concursul de acordare a gradației de merit fie ca personal 
didactic de conducere, de îndrumare și control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează 
conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru 
evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control depun calificativele primite în urma evaluării 
activității din perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017.  

Personalul didactic prevăzut la alin. (1) din Metodologie  care, în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 
2017, a avut contractul de muncă suspendat, este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, 
din intervalul 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, precum și pentru o perioadă corespunzătoare duratei 
suspendării, anterioară intervalului mai sus menționat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă 
de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2012 – 31 august 2017 se stabilește 
astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradații de merit. In cazul în care nu se pot 
constitui în acest mod cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada în 
care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012 – 31 august 2017. 

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări/funcții pe perioada evaluării pot participa la 
concursul de acordare a gradației de merit la oricare dintre discipline/funcții, exprimându-și opțiunea în scris odată 
cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai 
multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. 

 
8.3. Criterii pentru acordarea gradației de merit 

A. Pentru personalul didactic de predare, punctajul maxim al criteriilor este următorul: 
1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă     - maximum 77 puncte; 
2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială   - maximum 14 puncte; 
3. criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv 
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proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU,  
POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare)/programe de  
formare profesională          - maximum 14 puncte; 

4. criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională      - maximum   5 puncte. 
 

B. Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control, ponderea criteriilor este următoare: 
1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă     - maximum 30 puncte; 
2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială   - maximum 30 puncte; 
3. criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv 

proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU,  
POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare)/programe de  
formare profesională          - maximum 10 puncte; 

4. criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională      - maximum 40 puncte. 
 
C. Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradației de merit, altele decât cele 

prevăzute în fișa postului, sunt stabilite în cadrul Comisiei Paritare. De asemenea, punctajul maxim al 
criteriilor pentru acordarea gradației  de merit pentru personalul didactic auxiliar este de 100 de puncte. 
 
8.4. Etapele procedurii de acordare a gradației de merit 

Inspectorul școlar general numește, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea 
acordării gradației de merit, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și (3) din Metodologie. 

Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradației de 
merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs. 

Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, respectiv ai 
comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot avea, în rândul candidaților, rude sau afini până la gradul IV inclusiv. 
Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile sunt predate 
președinților comisiilor implicate în concurs și se păstrează la inspectoratul școlar. 

Procedura de atribuire a gradației de merit prin concurs specific cuprinde următoarele etape: 
 

14 mai 2018 

 Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului 
școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și 
pe discipline de învățământ 
 
Prin aplicarea criteriilor generale, Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Galați  

detaliază criteriile, stabilește eventual alte subcriterii și/sau activități și elaborează câte o grilă de evaluare 
specifică fiecărei categorii de candidați: 

- educatori/institutori/ profesori pentru învățământ preșcolar; 
- învățători/institutori/ profesori pentru învățământ primar; 
- profesori; 
- maiștri – instructori/ profesori pentru instruire practică; 
- cadre didactice din învățământul vocațional; 
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- cadre didactice din învățământul special; 
- personalul didactic de conducere, îndrumare și control; 
- personalul didactic auxiliar. 

Pentru personalul didactic și personalul de conducere din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile 
copiilor și elevilor, grilele specifice sunt realizate la nivelul MEN. 

Pentru personalul didactic auxiliar se vor elabora grile de evaluare distincte pentru fiecare funcție didactică 
auxiliară prevăzută în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Criteriile, 
subcriteriile și activitățile prevăzute în acestea, altele decât cele din fișa postului, vor fi stabilite de către Comisia 
Paritară a ISJ Galați.  

Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Galați hotărește numărul gradațiilor de merit 
pe categorii de personal (didactic de predare/funcții de conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar), precum și 
pe discipline de învățământ, raportat la numărul total de gradații și hotărește 65 puncte ca punctaj minim de 
acordare a gradației de merit pentru fiecare categorie de personal didactic de predare și personal didactic auxiliar, 
respectiv 75 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control. 

Numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline se aprobă de către consiliul de administrație al 
inspectoratului școlar. 

 

15 – 18 mai 2018 

 Comunicarea fișelor de evaluare, numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii 
de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ de către inspectoratul școlar, în 
teritoriu  

 
ISJ Galați comunică, în teritoriu, fișele de (auto)evaluare, numărul gradațiilor de merit și punctajul minim 

pe categorii de personal și pe discipline de învățământ. 
 

21 mai – 12 iunie 2018 

 Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de 
învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și realizarea aprecierii sintetice asupra 
rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral 
 
Candidatul întocmește și depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obținerea 

gradației de merit, la conducerea unității/instituției de învățământ în care este titular/detașat/angajat la data 
depunerii dosarului. Candidatul care, ulterior obținerii gradației de merit în alt județ decât cel în care este titular, 
revine la postul pe care este titular sau se detașează în alt județ își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în 
numărul maxim de gradații de merit pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care a 
revenit sau s-a detaşat. Candidații care își desfășoară activitatea în două sau mai multe unități de învățământ 
depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unități de învățământ. 

Dosarul cuprinde: 
a) pagina de gardă (F08-PO-03.03/PO_189); 
b) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a 

conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea 
paginilor aferente (F05-PO-03.03/PO_189); 
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c) cererea tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea și care va primi 
număr de înregistrare la secretariatul ISJ Galați (F06-PO-03.03/PO_189); 

d) copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese prezentarea listei candidaţilor, 
certificată “conform cu originalul”; 

e) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
f) adeverință de vechime; 
g) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de 

personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
h) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din 

fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;  
i) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin 

candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate (F04-PO-03.03/PO_189 - Anexa nr. 4 din 
OMEN 3633/03.05.2018); 

j) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de 
merit elaborată de comisia paritară din cadrul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic la care 
candidează, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității/instituției de învățământ la care 
candidatul depune dosarul.  

Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă la concursul pentru acordarea 
gradaţiei de merit, certificarea documentelor se face de către conducerea inspectoratului şcolar. 

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la 

îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. După depunerea 
dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente. 

Candidatul își prezintă raportul de autoevaluare în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al 
unității de învățământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului 
potrivit fișei de evaluare și documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activității 
candidatului, consemnată în procesul-verbal de ședință.  

 

12 – 15 iunie 2018 

 Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului 
respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar  
 
Directorul unității/instituției de învățământ depune la registratura inspectoratului școlar, dosarele 

candidaților, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2) din Metodologie, o copie a procesului-verbal 
din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată “conform cu originalul”. 

 

18 – 29 iunie 2018 

 Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina/coordonatorii pentru 
fiecare categorie de personal didactic auxiliar, cu consultarea consiliului consultativ/ 
reprezentanții personalului didactic auxiliar și elaborarea raportului referitor la activitatea 
candidatului în specialitate 
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Comisia de concurs convoacă inspectorii școlari, respectiv coordonatorii pentru fiecare categorie de 
personal didactic auxiliar în vederea preluării dosarelor și listelor cu candidați, stabilind perioada și locația în/la 
care se va face analiza. 

Consiliul Consultativ al disciplinei, respectiv reprezentanții personalului didactic auxiliar din 
unitățile/instituțiile de învățământ realizează analiza administrativă a dosarelor privind conformitatea cu 
îndeplinerea condițiilor de participare la Concursul pentru obținerea gradației de merit. În cazul constatării 
neconformității dosarului, acesta nu va intra în procedura de evaluare. În procesul verbal vor fi menționate 
dosarele neconforme administrative și elementele de neconformitate ale acestora. 

Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de 
(auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor, 
nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. 

În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se 
evaluează. În procesul verbal vor fi menționate dosarele cu documente justificative eronate/false și elementele de 
neconformitate ale acestora. 

Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu 
din fișa de (auto)evaluare.  

În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei/a reprezentanților personalului didactic auxiliar, 
consemnată în procesul verbal al ședinței, inspectorul școlar care coordonează disciplina/coordonatorii pentru 
fiecare categorie de personal didactic auxiliar întocmește un raport motivat referitor la activitatea candidatului în 
specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fișa de (auto)evaluare pentru 
gradație de merit. Membrii consiliului consultativ/coordonatorii pentru fiecare categorie de personal didactic auxiliar 
își asumă, prin semnătură, în procesul verbal al ședinței și în raportul motivat, evaluarea dosarelor. 

Inspectorul școlar care coordonează disciplina/Coordonatorul pentru fiecare categorie de personal didactic 
auxiliar completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu, în fișa de (auto)evaluare a candidatului, asumat 
prin semnătură.  

La procesul de evaluare vor participa și reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate în învățământ din județul Galați, în calitate de observatori, la toate 
lucrările și au drept de acces la toate documentele comisiei și de a solicita consemnarea în procesul-verbal a 
propriilor observații. Neparticiparea observatorilor, deși au fost convocați cu 72 de ore înainte de evaluare, nu 
viciază procedura. 
 

2 - 13 iulie 2018 

 Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în 
vederea acordării gradației de merit 
 
Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit primește documentația de 

la inspectorul școlar care coordonează disciplina pe care o examinează /Coordonatorul pentru fiecare categorie de 
personal didactic auxiliar întocmește raportul motivat și stabilește punctaje pe criterii/subcriterii și punctajul final pe 
care le consemnează în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit.  

Președintele comisiei de evaluare își asumă prin semnătură raportul motivat și punctajul stabilit.  
Comisia de evaluare a dosarelor poate solicita candidaților prezentarea originalelor documentelor anexate 

la dosarul de concurs. 
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16 - 27 iulie 2018 

 Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de 
administrație al inspectoratului școlar 
 
Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit întocmește lista 

cuprinzând candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi și discipline. Lista astfel întocmită, 
asumată de toți membrii comisiei este înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului 
școlar.  

În consiliul de administrație al inspectoratului școlar, președintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse 
în vederea acordării gradației de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaților participanți la concursul 
de acordare a gradațiilor de merit.  

Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la 
concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. 

 

18 iulie 2018 

 Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar  
 
Lista se afișează la sediul inspectoratului școlar, conform graficului prevăzut în F01-PO-03.03/PO_189 - 

Anexa nr. 1 din Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar de stat, sesiunea 2018. 

 

19 – 23 iulie 2018 

 Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce 
pot fi redistribuite 
 
Candidații participanți la concursul de acordare a gradației de merit au drept de contestație asupra 

punctajului acordat, în conformitate cu graficul prevăzut în F01-PO-03.03/PO_189 - Anexa nr. 1 din Metodologie. 
Cererea de reevaluare a dosarului se depune la scretariatul ISJ Galați (F07-PO-03.03/PO_189).  

În această perioadă, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar poate hotărî, la nivel de principiu, 
ca gradaţiile de merit rămase neutilizate ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de 
personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii să 
fie redistribuite pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la alte categorii de personal (didactic de 
predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii. 

 

24 - 26 iulie 2018 

 Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații 
 
Comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizie a inspectorului școlar general/ordin de 

serviciu conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Metodologie. 
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Situațiile excepționale în care președintele comisiei de soluționare a contestațiilor nu poate fi inspectorul 
școlar general/directorul casei corpului didactic se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației 
Naționale.  

Contestațiile se soluționează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită de 
depunere a acestora.  

Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform F03-PO-
03.03/PO_189 - Anexa nr. 3 din OMEN 3633/03.05.2018 și în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit și 
sunt asumate de către președintele comisiei de contestații.  

La finalul lucrărilor, comisia de contestații generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaților, 
asumată de toți membrii comisiei, care va fi înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului 
școlar. 

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor transmite răspunsul scris la contestații, argumentat din 
raportul motivat.  

Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi contestată numai prin procedura contenciosului 
administrativ, contestația reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar din judeţ participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de 
contestații, au drept de acces la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a 
propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor, deși au fost convocați cu 48 de ore înainte de soluționarea 
contestațiilor, nu viciază procedura. 

 

27 iulie 2018 

 Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului 
școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare 
 
Consiliul de Administrație al ISJ Galați validează lista cu rezultatele finale al concursului. Această listă se 

afișează la avizierul și pe site-ul ISJ Galați.  
 

30 iulie 2018 

 Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de 
învățământ cu personalitate juridică, validat în vederea acordării gradației de merit  
 
Inspectorul școlar general înaintează lista candidaților validați la Direcția generală educație timpurie, 

învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale pentru emiterea ordinului ministrului, 
însoțită de documentele conexe prevăzute la art. 11 din OMEN nr. 3633/03.05.2018. 
 
8.5. Excepţii: 

În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea 
obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit cu un alt inspector şcolar, cu informarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 

Nu se admit alte excepţii de la prevederile prezentei proceduri. 
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8.6. Răspundere: 
Nerespectarea sau încălcarea prevederilor prezentei proceduri reprezintă abatere disciplinară sau, după 

caz, faptă penală, şi se pedepseşte ca atare, conform legislaţiei în vigoare. 
 

9. Responsabilităţi 
Nr. 
crt. 

CINE / FUNCŢIA SARCINI / RESPONSABILITĂŢI  

1. 

Prof. Mioara Enache  
Inspector Şcolar General  
 

 numeşte prin decizie comisia de evaluare a dosarelor; 

 răspunde de calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi 
încadrarea în numărul de locuri; 

 numeşte prin decizie Comisia de soluţionare a contestaţiilor; 

 înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia Generală Management şi Reţea 
Şcolară din cadrul MEN, cu adresă de înaintare cuprinzând: numărul total şi 
modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivel judeţean, observaţiile 
liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale la nivel de învăţământ – 
cu statut de observatori, tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, 
conform F02-PO-03.03/PO_189 - Anexei 2 din OMEN 3633/03.05.2018. 

2. 

Prof. Pompilia Georgeta 
Chifu  
Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Președinte al Comisiei de 
evaluare a dosarelor 

 aprobă raportul motivat (F03-PO-03.03/PO_189 - Anexa 3 din OMEN 
3633/03.05.2018) şi punctajul stabilit pe criteriile de acordare a gradaţiei de 
merit; 

 prezintă în Consiliul de Administraţie al ISJ Galați rezultatele evaluării dosarelor 
depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; 

 organizează și monitorizează desfășurarea concursului conform prevederilor 
din Metodologie și din actuala procedură. 

3. 
Mihaela Gaiu 
Secretarul Comisiei 
Județene  

 conform prevederilor Metodologiei și ale prezentei proceduri. 

4. 
Consiliul de Administrație 
al ISJ Galați 

 aprobă numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline; 

 aprobă lista candidaților întocmită pe posturi și discipline, în ordinea 
descrescătoare a punctajului; 

 hotărăște rezultatul concursului, cu condiția respectării proporției numărului de 
locuri pe discipline/funcții de conducere, de îndrumare și control, domenii de 
activitate;  

 aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs, în ordinea 
descrescătoare a punctajului acordat. 

5. 

Comisia Paritară de la 
nivelul Inspectoratului 
Școlar Județean Galați  

 stabilește punctajul și elaborează grilele specifice de evaluare în conformitate 
cu prevederile Metodologiei; 

 elaborează fișa de (auto)evaluare a activității pentru gradație de merit – pentru 
personalul didactic auxiliar; 

 hotărește ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcții de 
conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar), precum și pe discipline de 
învățământ, raportat la numărul total de gradații, conform art. 2 alin. (1) din 
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Nr. 
crt. 

CINE / FUNCŢIA SARCINI / RESPONSABILITĂŢI  

Metodologie și art. 6 din Metodologie. 

6. 

Consiliul Consultativ al 
disciplinei/reprezentanți ai 
personalului didactic 
auxiliar 

 realizează analiza dosarelor candidaților și întocmește un raport motivat 
referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a 
punctelor pentru fiecare criteriu din fișa de (auto)evaluare pentru gradația de 
merit; 

 membrii consiliului consultativ/reprezentanți ai personalului didactic auxiliar își 
asumă, prin semnătură, în procesul verbal al ședinței și în raportul motivat, 
evaluarea dosarelor; 

 inspectorul școlar care coordonează disciplina/coordonatorul pentru fiecare 
categorie de personal didactic auxiliar completează punctajul pentru fiecare 
criteriu/subcriteriu, în fișa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin 
semnătură.  

7. Comisia de evaluare 

 primește documentația (procesul verbal, raportul motivat, fișa de evaluare 
completată și semnată, precum și copia după procesul verbal din ședința 
Consiliului Profesoral din unitatea școlară pentru fiecare candidat) de la 
inspectorul școlar care coordonează disciplina; 

 întocmește raportul motivat și stabilește punctaje pe criterii/subcriterii și 
punctajul final pe care le consemnează în fișa de (auto)evaluare pentru 
gradația de merit; 

 întocmește lista cuprinzând candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor, 
pe posturi și discipline, pe care o prezintă spre aprobare în consiliul de 
administrație al inspectoratului școlar. 

8. 
Comisia de soluționare a 
contestațiilor 

 soluționează contestațiile, prin reevaluarea dosarelor;  

 conseamnează punctajele rezultate în urma reevaluării în raportul motivat și în 
fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit și sunt asumate de către 
președintele comisiei de contestații; 

 generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaților, asumată de toți 
membrii comisiei, care va fi înregistrată și prezentată în consiliul de 
administrație al inspectoratului școlar; 

 președintele comisiei de soluționare a contestațiilor transmite răspunsul scris la 
contestații, argumentat din raportul motivat.  

9. 

Reprezentanții 
organizațiilor sindicale 
afiliate la federațiile 
sindicale reprezentative la 
nivel de sector de 
activitate în învățământ 
din județul Galați 

 participă, în calitate de observatori, la toate lucrările și au drept de acces la 
toate documentele comisiei și de a solicita consemnarea în procesul-verbal a 
propriilor observații, asumate prin semnătură; 

 în termen de 5 zile de la finalizarea procesului de evaluare a dosarelor 
candidaților, reprezentanții sindicatelor au obligația de a semna toate 
documentele rezultate în urma evaluării dosarelor/contestațiilor (fișa de 
evaluare, procesul verbal  al consiliului consultativ al disciplinei, raportul 
motivat); 

 neparticiparea observatorilor nu viciază procesul de evaluare. 
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Nr. 
crt. 

CINE / FUNCŢIA SARCINI / RESPONSABILITĂŢI  

10. 

Maria Mîndru  
Informatician  
Compartiment 
Informatizare 

 afișează pe site-ul ISJ Galați rezultatele concursului; 

 participă la realizarea calcului numărului de gradații de merit care urmează a fi 
acordate. 

11. 

Mariana Preda 
Informatician  
Compartiment 
Informatizare 

 conform prevederilor din Metodologie. 

12. 

Cornelia Felea  
Consilier 
Compartiment Secretariat 

 conform prevederilor din Metodologie. 

13. 

Mihaela Gaiu  
Consilier 
Compartiment Secretariat 

 afişează lista cu rezultatele la concursul de acordare a gradaţiei de merit, 
conform graficului prevăzut în F01-PO-03.03/PO_189 - Anexa 1 din OMEN 
3633/03.05.2018; 

 transmite lista cu rezultate la MEN. 
 

10. Formulare 

1.  F01-PO-03.03/PO_189 
Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit –  
sesiunea 2018 (Anexa 1 din OMEN 3633/03.05.2018) 

2.  F02-PO-03.03/PO_189 
Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a 
gradațiilor de merit aprobate în ședința consiliului de administrație al inspectoratului 
școlar județean (Anexa 2 din OMEN 3633/03.05.2018) 

3.  F03-PO-03.03/PO_189 
Raport motivat privind analiza dosarului personalului didactic de predare/personalui 
didactic de conducere, de îndrumare și control/personalului didactic auxiliar (Anexa 3 
din OMEN 3633/03.05.2018) 

4.  F04-PO-03.03/PO_189 
Declarație pe propria răspundere a candidatului (Anexa 4 din OMEN 
3633/03.05.2018) 

5.  F05-PO-03.03/PO_189 Opisul dosarului 

6.  F06-PO-03.03/PO_189 
Cerere privind înscrierea la concursul de acordare a gradaţiei de merit în 
învăţământul preuniversitar – personal didactic, sesiunea 2018 

7.  F07-PO-03.03/PO_189 
Cerere de contestație asupra punctajului acordat în cadrul concursului pentru 
acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de 
stat, sesiunea 2018 

8.  F08-PO-03.03/PO_189 
Pagină de gardă a dosarului pentru acordarea gradației de merit în învățământul 
preuniversitar - 2018 

9.  F9-PO-03.03/PO_189 
Declaraţie pe proprie răspundere a membrilor comisiei de evaluare/membrilor 
comisiei de soluționare a contestaţiilor/membrilor consiliului consultativ pentru 
concursul de acordare a gradației de merit personalului didactic, sesiunea 2018 

10.  F10-PO-03.03/PO_189 
Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 - personal didactic de predare, de 
conducere, de îndrumare şi control (Anexa 5 din OMEN 3633/03.05.2018) 
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Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 - personal didactic auxiliar (Anexa 5 din 
OMEN 3633/03.05.2018) 

11.  F11-PO-03.03/PO_189 Proces verbal al consiliului consultativ al disciplinei 

12.  F12-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din 
palatele şi cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2018 

13.  F13-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile 
copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2018 

14.  F14-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru pentru personalul de conducere, de îndrumare și 
control din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar în vederea acordării gradației 
de merit în sesiunea 2018 

15.  F15-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învăţământul sportiv 
integrat şi suplimentar în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2018 

16.  F16-PO-03.03/PO_189 
Fișă-cadru de auto(evaluare) pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru 
personalul didactic de conducere, îndrumare și control 

17.  F17-PO-03.03/PO_189 
Fișă-cadru de auto(evaluare) pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru 
profesor metodist CCD  

18.  F18-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru 
educatoare/institutor/profesor pentru învăţământ preşcolar 

19.  F19-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru 
profesor pentru învățământ primar/institutor/învățător 

20.  F20-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru 
profesor în învăţământul special 

21.  F21-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru cadru 
didactic  în centru/cabinet de asistenţă psihopedagogică/cabinet logopedic 

22.  F22-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru profesor 
în învăţământul de masă/maistru instructor/ profesor pentru instruire practică 

23.  F23-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru profesor 
în învăţământul vocațional – arte, sport, pedagogic 

24.  F24-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru personal 
didactic auxiliar – administrator de patrimoniu 

25.  F25-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru personal 
didactic auxiliar – administratori financiari 

26.  F26-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru personal 
didactic auxiliar – bibliotecari  

27.  F27-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru personal 
didactic auxiliar – informatician/administrator de rețea 

28.  F28-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru personal 
didactic auxiliar – laboranți  

29.  F29-PO-03.03/PO_189 
Fișă de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit anul 2018 pentru personal 
didactic auxiliar - secretare 
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F01-PO-03.03/PO_189 - Anexa 1 din OMEN 3633/03.05.2018 
 
 

GRAFICUL 
desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2018 

 

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea 
numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de 
învăţământ  

Termen: 14 mai 2018  
2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi 
pe discipline/domenii/niveluride învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriu 

Perioada: 15 - 18 mai 2018 
3. Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu 
personalitate juridică și realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral 

Perioada: 21 mai – 12 iunie 2018 
4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la 
secretariatul/registratura inspectoratului şcolar 

Perioada: 12 - 15 iunie 2018 
5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi 
elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate 

Perioada: 18 - 29 iunie2018 
6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării 
gradaţiei de merit 

Perioada: 2 – 13 iulie 2018 
7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al 
inspectoratului şcolar 

Perioada: 16 – 17 iulie 2018 
8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar 

Termen: 18 iulie 2018 
9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite  

Zilele: 19 – 23 iulie 2018 
10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii 

Perioada: 24 – 26 iulie 2018 
11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea 
acestora la inspectoratele şcolare 

Termen: 27 iulie 2018 
12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării gradaţiei de merit  

Termen: 30 iulie 2018 
13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale 

Termen: 30 august 2018 
NOTĂ:  
Personalul didactic de la Palatul Național al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradației de merit 
la registratura Ministerului Educației Naționale, respectând graficul. 
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F02-PO-03.03/PO_189 - Anexa 2 din OMEN 3633/03.05.2018  
 
Afișată astăzi _________________                                                                              Nr. _________________  
 
 

TABEL NOMINAL 
cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în ședința 

Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Galați 
din data ___________ 

 
 

 
 
 
 
Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea 

acordării gradației de merit 
Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar 

Județean Galați 
 

Președinte, 
................................. 

Președinte, 
................................. 

Secretar, 
................................. 

Secretar, 
................................. 

Membri: 
................................. 

Membri: 
................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
prenumele 

Funcția didactică/de 
conducere, îndrumare și 
control/didactică auxiliară 

Specialitatea 
Vechimea 

în 
învățământ 

Unitatea de 
învățământ 

Punctaj 

Autoevaluare Evaluare 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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F03-PO-03.03/PO_189 - Anexa 3 din OMEN 3633/03.05.2018 
 

Raport motivat 
privind analiza dosarului candidatului ______________, specialitatea __________ /personal didactic de 

conducere/personal didactic de îndrumare și control/personal didactic auxiliar 
sesiunea 2018 

 

Criteriu Subcriteriu 
Punctaj 

autoevaluare 
Documente Pagina 

Punctaj 
evaluare 

Justificare 
acordare 
punctaj 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 a)       

 . 
. 
. 

      

i)       

2 a)       

 . 
. 
. 

      

h)       

3 a)       

 . 
. 
. 

      

d)       

4 a)       

 . 
. 
. 

      

c)       

TOTAL  X X  X X 

 
 

Numele și prenumele Semnătură 

Membrul consiliului consultativ   

Președintele comisiei de evaluare   

Reprezentant sindicat   

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor   

Reprezentant sindicat   

 
Data ................................ 
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F04-PO-03.03/PO_189 - Anexa 4 din OMEN 3633/03.05.2018 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat(ă) în ......................, str. ....................... nr. ....., 
bl. ....., sc. ......., ap. ........, județul/sectorul .................................., legitimat(ă) cu ........ seria ........ nr. ..................., 
CNP ........................................, încadrat(ă) la ........................................................................................ pe funcția de 
....................................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi 
aparțin și că prin acestea sunt confirmate/certificate activitățile desfășurate.  

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform 
legii.  

 

 

 

 

Semnătura................                                                                                                               Data ...................... 
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F05-PO-03.03/PO_189  
 

Nume și prenume candidat: _________________________________________________ 

Unitatea de învățământ/instituția: ____________________________________________ 

Disciplina/domeniul pentru care se depune dosarul:______________________________ 

OPIS 
Nr. 
crt. 

Documentul Pagina 

DOCUMENTE ADMINISTRATIVE 

1. Cerere tip 1 

2. Adeverința / Adeverințe calificative obținute – original 2 

3. Adeverință vechime în învățământ – original ….. 

4. Declarație pe propria răspundere, conform F04-PO-03.03/PO_189 - Anexa 4 la OMEN nr. 
3633/03.05.2018 – original 

..... 

5. Copie după procesul-verbal al Consiliului Profesoral – copie conform cu originalul ….. 

6. Fișa de auto(evaluare) ….. 

7. Raport de autoevaluare ..... 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

8. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă 

8.1. ……… …… 

8.2. ……… …… 

…. ……… …… 

9. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială 

9.1. ……… …… 

9.2. ……… …… 

… ……… …… 

10. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu 
finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, Transfrontaliere, Banca 
Mondială și altele similare)/programe de formare profesională 

10.1. ……… …… 

10.2. ……… …… 

…. ……… …… 

11. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituţională 

11.1. ……… …… 

11.2. ……… …… 

…. ……… …… 
 

Prezentul dosar conține un număr de …….. (………) pagini, numerotat de la pagina 1 la pagina ..... . 
 

Numele și prenumele directorului, 
____________________________ 

Numele și prenumele candidatului, 
__________________________ 

L.S. L.S. 
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F06-PO-03.03/PO_189  
Nr. de înregistrare I.S.J. Galați ____________________________  

 
 
 

CERERE 
PPRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – PERSONAL DIDACTIC, 
SESIUNEA 2018 

  
 
Subsemnatul, ______________________________________________________________, posesor al 

BI/CI seria ____, nr. ___________________, telefon_______________, încadrat pe postul/funcția* 
___________________________________________________________________________, de la 
______________________________________________________________________ vă rog să-mi aprobați 
înscrierea la concursul de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, la 
categoria** _________________________________________________________________________.  

Menționez că la data de 01 septembrie 2017 am o vechime efectivă în învățământul preuniversitar de 
_________ ani.  

Anexez prezentei cereri dosarul de înscriere conform metodologiei de concurs aprobată prin O.M.E.N. nr. 
3633/03.05.2018 și a Procedurii operaționale PO-03.03/PO_189 aprobată în ședința Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Galați din data de 14.05.2018.  
  
  
  
Data:______________                                                                                       Semnătura:_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* profesor, institutor, educator, maistru, secretar, laborant ......; 
** director, director adjunct, inspector școlar, .... ; 
*** categoria pentru care se depune dosarul, exemplu: personal didactic de predare, specialitatea limba și 
literatura română, personal didactic de conducere, îndrumare și control, personal didactic auxiliar ... 
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F07-PO-03.03/PO_189  
 

Nr. de înregistrare I.S.J. Galați ____________________________  
  
 
 
 
 

 
CONTESTAȚIE 

ASUPRA PUNCTAJULUI ACORDAT 
ÎN CADRUL CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT 

PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, SESIUNEA 2018 
 
 

Subsemnatul, _____________________________________________________________________, 
posesor al BI/CI seria __________ , nr. ______________________, telefon___________________, încadrat pe 
postul/funcția* ________________________________________________________________, de la 
__________________________________________________________________ vă rog să aprobați reevaluarea 
dosarului depus la concursul de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar 
de stat, sesiunea 2018, la categoria** 
_______________________________________________________________________________________.  

Menționez că la autoevaluare mi-am acordat __________ puncte, iar Comisia de evaluare a dosarelor 
depuse în vederea acordării gradației de merit mi-a acordat __________ puncte. 

 

 
 
 
Data ...................  
 
 

Semnătura................ 

 
 
 
 
 

* profesor, institutor, educator, maistru, secretar, ......; 
** director, director adjunct, inspector școlar, .... ; 
*** categoria pentru care se depune dosarul, exemplu: personal didactic de predare, specialitatea limba și 
literatura română, ... 
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F08-PO-03.03/PO_189          PAGINA DE GARDĂ 
 
Antetul unității de învățământ 
 
 

 
DOSAR 

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - 2018 
 
 

Categoria*: ______________________________________________________________________________ 
Nume și prenume candidat: _________________________________________________________________ 

 
Date de identificare candidat: 

BI/CI seria ______, nr. ___________, 
CNP ________________________________, Telefon _____________________________, 
Încadrat pe postul ** _____________________________________________________, 
Unitatea de învățământ: _______________________________________________________ 
Funcția***: ________________________________________________________ 
Statut de: titular/suplinitor, 
Vechime efectivă în învățământul preuniversitar de _________________ ani (la data de 01.09.2017). 

 
Data depunerii dosarului în unitatea de învățământ: __________________________ 
 

Semnătura: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* categoria pentru care se depune dosarul, exemplu: personal didactic de predare, specialitatea limba și 
literatura română, ... 
** profesor, institutor, educator, maistru, secretar, ......; 
*** director, director adjunct, inspector școlar, .... 
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F09-PO-03.03/PO_189  
  

 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

A MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE / MEMBRILOR COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAŢIILOR/  
MEMBRILOR CONSILIULUI CONSULTATIV  

pentru concursul de acordare a gradației de merit personalului didactic, 
sesiunea 2018 

 
Subsemnatul/Subsemnata, _________________________________________________, domiciliat(ă) în 

localitatea ________________________________, str. _______________________________, nr. ____, bl. ____, 
sc. ________, ap. ______, județul Galați, legitimat(ă) cu ______ seria ______ nr. ______________________, 
CNP ________________________________________, încadrat(ă) la 
____________________________________________________________________________ pe funcția de 
___________________, având calitatea de:  

- ________________________ al consiliului consultativ al disciplinei; 
- ________________________ al comisiei de evaluare a dosarelor;  
- ________________________ al comisiei de soluționare a contestațiilor: 

 
 
declar pe propria răspundere că nu am în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV, inclusiv și că nu am 
depus dosar în vederea participării la concursul de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic și 
didactic auxiliar, sesiunea 2018.  

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform 
legii, art. 326 din Codul Penal.  

 
 
 
 
 
Data: _______________________                  Semnătura: ____________________________ 
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F10-PO-03.03/PO_189 - Anexa 5 din OMEN 3633/03.05.2018 
 

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 – 
personal didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control 

  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2014 - 

2017; 
B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control; 
C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2018 pentru personalul didactic de predare, de conducere, de 

îndrumare şi control. 

Județul 

Numărul total de posturi 
didactice de predare, de 
conducere, îndrumare și 

control  
(EDUSAL 01.03.2018) 

16% din numărul 
total de posturi 

didactice de 
predare, de 
conducere, 

îndrumare și control 

Numărul gradațiilor de merit 
aflate în plată pentru 
personalul didactic de 

predare, de conducere, de 
îndrumare și control  

Numărul gradaților de merit 
acordate în: 

A B C 
2014 2015 2016 2017 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 –  

personal didactic auxiliar 
 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2014 - 

2017; 
B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic auxiliar; 
C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2018 pentru personalul didactic auxiliar. 

Județul 
Numărul total de posturi 

didactice auxiliare   
(EDUSAL 01.03.2018) 

16% din numărul 
total de posturi 

didactice auxiliare 

Numărul gradațiilor de merit 
aflate în plată pentru 

personalul didactic auxiliar  

Numărul gradaților de merit 
acordate în: A B C 

2014 2015 2016 2017 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pentru fiecare categorie de personal: 
col. 2 = col. 1*16%  
col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 – col. 8  
col. 9 = col. 2 – col. 3  
col. 10 <= col. 9 
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F11-PO-03.03/PO_189 

 
Proces-verbal al consiliului consultativ pe discipline, 

 

Încheiat astăzi, ….……………., la sediul Inspectoratului Școlar Județean Galați, în prezența membrilor 

Consiliului Consultativ al disciplinei …………………………………….…….., în urma desfășurării etapei de evaluare a 

dosarelor depuse de cadrele didactice la concursul de obținere a gradației de merit, începând cu data de 1 septembrie 

2018.  

Sunt înscriși ………..  candidați ale căror dosare au fost verificate din punct de vedere al respectării procedurii 

administrative, respectiv a existenței documentelor obligatorii pentru participarea la concurs. Au fost analizate dovezile 

depuse la dosar în sprijinul certificării activităților realizate de candidați, întocmindu-se pentru fiecare un raport motivat în 

care sunt înscrise toate criteriile și subcriteriile prevăzute în fișa de evaluare, întocmită conform Metodologiei și a 

criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 

2018, aprobate prin Ordinul nr.3633/03.05.12.2018. 

 

La procesul de evaluare a asistat și reprezentantul Sindicatului ………………………..  

 

Punctajele obținute de candidați, conform raportului motivat, sunt atașate prezentului proces verbal.  

 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

Membrii Consiliului Consultativ: 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

Reprezentant Sindicat 

…………………..  
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F12-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE 

pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din palatele şi cluburile copiilor 

în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2018 

 Numele şi prenumele: _______________________________________________________ 

 Funcţia:  __________________________________________________________________ 

 Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________ 

 Vechimea în învăţământ: ____________________________________________________ 

 Gradul didactic: ____________________________________________________________ 
 

CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

I. Activități 

complexe cu 

valoare 

instructiv - 

educativă  

30 puncte max. 

a) Atragerea și menținerea copiilor în activitățile 

de cerc (depășirea numărului de elevi față de 

normativul cercului) - 3p.max 

     

b) Inițierea unor proiecte in parteneriat cu alte 

instituții de învățământ sau ONG-uri în vederea 

aplicării unor metode și procedee și tehnici 

inovative în activitatea de predare învățare 

evaluare - 5p. max (1p/proiect) 
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CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

c) Realizarea performanțelor în pregătirea 

copiilor din cercul propriu distinși la concursuri 

de profil, materializate în obținerea locului I, II  și 

III la fazele internaționale, naționale, regionale, 

județene/Municipiul București  

2,5p. max 
(un premiu pe concurs se punctează o singură 

dată, corespunzător celui mai înalt nivel) 

 

 

Internațional Locul I Marele 

premiu/Trofeu 

1 p.     

Locul II 0.8 p.     

Locul III 0.6 p.     

Național Locul I Marele 

premiu/Trofeu 

0.8 p.     

Locul II 0.6 p.     

Locul III 0.4 p.     

Regional Locul I 0.6 p.     

Locul II 0.4 p.     

Locul III 0.3 p     

Județean/ 

Municipiul 

București 

Locul I 0.5 p.     

Locul II 0.3 p.     

Locul III 0.2 p     

d) Participarea, în calitate de membru în comisia 

de organizare/membru al juriului /evaluator la 

concursuri, festivaluri – 6p. max. 

Internațional 1.5 p.     

Național 1 p.     

Interjudețean 0.8 p.     
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CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

(un eveniment se punctează o singură dată) Județean 0.6 p.     

e) implementarea unor proiecte educaționale 

inovatoare, recunoscute și aprobate la nivel 

local/județean/ 

interjudețean/național/internațional (ex.de 

domenii: educație parentală, educație ecologică, 

educație pentru sănătate, educație financiară, 

educație emoțională, educație incluzivă, educație 

remedială – inclusiv prin elaborarea și 

operaționalizarea planurilor individualizate de 

învățare, educație interculturală, învățare 

cooperativă, educație pentru mișcare etc.) – 8,5p. 

max. 

(o activitate/un proiect se punctează o singură 

dată) 

Internațional 2.5 p.     

Național 2 p.     

Interjudețean 1.5 p.     

Județean/Municipiul București 1 p.     

f) Integrarea copiilor cu cerințe educative 

speciale/instituționalizați  în activitățile derulate la 

palatul/clubul copiilor - 2p. max. 

      

g) participarea, în calitate de autor/coautor, la       
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CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

elaborarea de manuale școlare aprobate de 

Ministerul Educației Naționale sau la conceperea 

unor resurse educaționale deschise/auxiliare 

curriculare și publicarea acestora, cu avizul 

inspectoratului școlar, pe platforma/site-ul 

specific pentru a asigura, gratuit, accesul elevilor, 

profesorilor și părinților la materiale educaționale 

de calitate – 3p max 

II. Performanțe 

deosebite în 

inovarea 

didactică/mana

gerială  

30 puncte max. 

a) Contribuție la elaborarea următoarelor 

materiale didactice avizate de inspectoratul 

școlar/MEN sau înregistrate cu ISBN/ISSN – 15p. 

max. 

a. 3 p./programă – 6 p. max 

b. 2 p./document - 4p. max. 

c. 1,5 p./document - 3p. max. 

d. 1 p./document - 2p. max. 

a. programe școlare/CDȘ 

(aprobate prin OM); 

     

b. metodologii/ /regulamente la 

nivel național 

     

c. auxiliare didactice, 

îndrumătoare /ghiduri metodice 

     

d. reviste școlare, articole de 

specialitate 

     

b) Realizarea/participarea la realizarea de softuri 

educaționale/materiale didactice auxiliare în 
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CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

format digital/ platforme e-learning avizate 

MEN/ISJ  - 2 p. max  

 c) activitatea de mentorat, de formator în 

formarea continuă a personalului din învățământ, 

activitatea susținută în cadrul cercurilor 

pedagogice în vederea promovării accesului la o 

educație de calitate pentru toți – 2p max 

      

 d) activitate de metodist, membru in consiliul 

consultativ de specialitate la nivelul ISJ, 

coordonator de cerc pedagogic, comisiilor de 

etică, comisii paritare, membru CA, comisii 

CEAC, comisii SSM, membru sau coordonator al 

altor comisii de lucru permanente sau temporare - 

4p. max. 

      

 e) activitate desfășurată, la solicitarea 

Ministerului Educației Naționale, în cadrul 

Comisiei Naționale de Specialitate, a unor comisii 

tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor 

acte normative/administrative – 2p max 
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CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

 f) participarea cu comunicări la simpozioane, 

conferințe zonale, județene, naționale și/sau 

internaționale, dovedite prin documente oficiale 

ale manifestării și  care demonstrează 

performanțele deosebite ale cadrului didactic în 

inovarea didactică – 5p max  

Internațional - 2p      

Național - 1,5p      

Zonal - 1p      

Județean - 0,5p      

      

III. Activități 

extrașcolare și 

implicarea în 

proiecte 

10 puncte max. 

a) inițierea/participarea la proiecte/programe de 

formare profesională (atât în calitate de cursant, 

cât și de formator) în specialitate/ management – 

3p max (1 p/curs) 

      

b) inițierea, organizarea/coordonarea proiectelor 

internaționale/ europene/naționale, care au ca 

obiective: performanța școlară, progresul școlar, 

dezvoltarea competențelor și abilităților 

preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația 

complementară, formarea personalității 

preșcolarilor și elevilor - 3p max. 

Internațional – 1,5p      

European – 1p      

Național – 0,5p      
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CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

 c) îndrumarea elevilor sau  formațiuni/ansambluri 

de elevi de la cercul propriu pentru participarea la 

concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și 

sportive etc. – 2p max (0,5p/participare) 

      

 d) participarea la activități de voluntariat, inclusiv 

participarea la activitățile din cadrul Strategiei 

naționale de acțiune comunitară – 1p 

      

 e) inițierea/organizarea/participarea la schimburi 

de experiență cu alte unități de învățământ 

preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, 

rețele sau proiecte interșcolare – 1p 

(0,25p/activitate) 

      

IV. Contribuție 

la dezvoltarea 

instituțională - 

40 puncte max. 

a) atragerea de finanțări extrabugetare pentru 

unitatea de învățământ, având ca efect creșterea 

calității activității instituției și a procesului de 

predare - învățare-evaluare, a bazei didactico-

materiale etc. – 20p. max. (4p./finanțare) 

      

b) existența unui progres în privința dotării       
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CRITERIU/ 

PUNCTAJ 

MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

spațiilor palatului/clubului, a mijloacelor de 

învățământ și a altor resurse educaționale, 

conform nevoilor comunității școlare (beneficiari 

ai educației, cadre didactice și personal 

administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite 

prin proiectul de dezvoltare instituțională – 10p 

max  

c) realizarea de proiecte parteneriale 

extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având 

drept obiectiv creșterea calității procesului de 

învățământ, cu efecte pozitive în domeniul 

incluziunii sociale și dezvoltării durabile – 10p. 

max. (a, b, c, d – 2p./proiect; o activitate/un 

proiect se punctează o singură dată) 

a. Autorități locale      

b. Agenți economici      

c. ONG      

d. Altele (autofinanțare, 

fonduri externe etc.) 

     

 

       Semnătura candidatului_______________ 
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NOTĂ: 

1. Pentru perioada 2015 – 2017 nu se vor lua în considerare diplomele atașate dacă nu au număr de înregistrare și nu este menționat Calendarul 

activităților din care face parte CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM și poziția la care este înregistrat, iar pentru perioada 2012 – 2014 diplomele 

atașate vor fi însoțite de pagina din Calendarul activităților din care face parte CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM și poziția la care este 

înregistrat.. 

2. Activitățile/concursurile cuprinse în CAER/CAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internaționale, chiar dacă pe diplome scrie 

concurs internațional.  

3. Nu se vor lua în considerare regulamentele concursurilor depuse spre finanțare. 

4. Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au număr de înregistrare. 

5. Documentele vor fi prezentate pe criterii /anii școlari din perioada evaluată. 

Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  
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F13-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE 

pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor 

în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2018 
 

 Numele şi prenumele: _______________________________________________________ 

 Funcţia:  __________________________________________________________________ 

 Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________ 

 Vechimea în învăţământ: ____________________________________________________ 

 Gradul didactic: ____________________________________________________________ 

 
 

Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

III. Activităț

i complexe cu 

valoare 

instructiv - 

educativă  

77 puncte max. 

h) Atragerea și menținerea copiilor în 

activitățile de cerc (depășirea numărului 

de elevi față de normativul cercului) - 

6p. max 

     

i) Inițierea unor proiecte in parteneriat 

cu alte instituții de învățământ sau 

ONG-uri în vederea aplicării unor 
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Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

metode si procedee si tehnici inovative 

în activitatea de predare învățare 

evaluare - 6p. max (2 p/ proiect) 

j) Realizarea performanțelor în 

pregătirea copiilor distinși la concursuri 

de profil, materializate în obținerea 

locului I, II  și III la fazele 

internaționale, naționale, regionale și 

județene/Municipiul București  

33 p. max  
(un premiu pe concurs se punctează o singură dată, 

corespunzător celui mai înalt nivel) 

 

 

Internațional Locul I/Marele 

premiu/Trofeu 

5p.     

Locul II 4p.     

Locul III 3 p.     

Național Locul I/Marele 

premiu/Trofeu 

4 p.     

Locul II 3 p.     

Locul III 2 p.     

Regional Locul I 3 p.     

Locul II 2 p.     

Locul III 1 p     

Județean/ 

Municipiul 

București 

Locul I 1.5 p     

Locul II 1 p     

Locul III 0,5p     
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Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

k) Participarea, în calitate de membru 

în comisia de organizare/membru al 

juriului /evaluator la concursuri, 

festivaluri – 10p. max. 
(un eveniment se punctează o singură dată) 

Internațional 4p.     

Național 3p.     

Interjudețean 2p.     

Județean 1p.     

l) implementarea unor proiecte 

educaționale inovatoare, recunoscute și 

aprobate la nivel 

local/județean/interjudețean/național/int

ernațional (ex.de domenii: educație 

parentală, educație ecologică, educație 

pentru sănătate, educație financiară, 

educație emoțională, educație incluzivă, 

educație remedială – inclusiv prin 

elaborarea și operaționalizarea 

planurilor individualizate de învățare, 

educație interculturală, învățare 

cooperativă, educație pentru mișcare 

etc.) – 10p. max. 

Internațional 4p.     

Național 3p.     

Interjudețean 2p.     

Județean 1p.     



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 39 

Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

(o activitate/un proiect se punctează o singură dată) 

m) Integrarea copiilor cu cerințe 

educative speciale/instituționalizați  în 

activitățile derulate în cadrul cercului - 

4p. max. 

      

n) participarea, în calitate de 

autor/coautor, la elaborarea de manuale 

școlare aprobate de Ministerul Educației 

Naționale sau la conceperea unor 

resurse educaționale deschise/auxiliare 

curriculare și publicarea acestora, cu 

avizul inspectoratului școlar, pe 

platforma/site-ul specific pentru a 

asigura, gratuit, accesul elevilor, 

profesorilor și părinților la materiale 

educaționale de calitate – 8p max 

      

IV. Perform

anțe deosebite 

g) Contribuție la elaborarea 

următoarelor materiale didactice avizate 

a. programe şcolare / CDȘ 

(aprobate prin OM); 
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Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

în inovarea 

didactică/mana

gerială  

14 puncte max. 

de inspectoratul școlar/MEN sau 

înregistrate cu ISBN/ISSN – 5p. max. 

e. 1 p./programă – 1p. max 

f. 0.5 p./document - 1p. max. 

g. 1 p./document - 2p. max. 

h. 0.5 p./document - 1p. max. 

b. metodologii/ /regulamente la 

nivel naţional 

     

c. auxiliare didactice, 

îndrumătoare /ghiduri metodice 

     

d. reviste şcolare, articole de 

specialitate 

     

h) Realizarea/participarea la realizarea 

de softuri educaționale/materiale 

didactice auxiliare în format digital/ 

platforme e-learning avizate MEN/ISJ  - 

2p. max  

      

 i) activitatea de mentorat, de formator 

în formarea continuă a personalului din 

învățământ, activitatea susținută în 

cadrul cercurilor pedagogice în vederea 

promovării accesului la o educație de 

calitate pentru toți – 1p max 
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Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

 j) Activitate de metodist, membru in 

consiliul consultativ de specialitate la 

nivelul ISJ, coordonator de cerc 

pedagogic, comisiilor de etică, comisii 

paritare, membru CA, comisii CEAC, 

comisii SSM, membru sau coordonator 

al altor comisii de lucru permanente sau 

temporare - 2p. max. 

      

 k) activitate desfășurată, la solicitarea 

Ministerului Educației Naționale, în 

cadrul Comisiei Naționale de 

Specialitate, a unor comisii 

tehnice/grupuri de lucru pentru 

elaborarea unor acte 

normative/administrative – 1p max 

      

 l) participarea cu comunicări la 

simpozioane, conferințe zonale, 

județene, naționale şi/sau internaționale, 

Internațional - 1p      

Național - 1p      

Zonal – 0,5p      
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Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

dovedite prin documente oficiale ale 

manifestării și  care demonstrează 

performanțele deosebite ale cadrului 

didactic în inovarea didactică – 3p max  

Județean - 0,3p      

III. Activități 

extrașcolare și 

implicarea în 

proiecte 

14 puncte max. 

f) inițierea/participarea la 

proiecte/programe de formare 

profesională (atât în calitate de cursant, 

cât și de formator) – 3p max (1 p/curs) 

      

g) inițierea, organizarea/coordonarea 

proiectelor internaționale/ 

europene/naționale, care au ca 

obiective: performanța școlară, 

progresul școlar, dezvoltarea 

competențelor și abilităților 

preșcolarilor și elevilor, educația civică, 

educația complementară, formarea 

personalității preșcolarilor și elevilor - 

5p max.  

Internațional 2p     

European 1,5p     

Național 1p     

      

 h) îndrumarea elevilor sau  Internațional 1.5p     
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Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

formațiuni/ansambluri de elevi pentru 

participarea la concursuri cultural-

artistice, tehnico-științifice și sportive 

etc. – 4p max 

Național 1p     

Interjudețean 0,8p     

Județean/Municipiul București 0.5p     

 i) participarea la activități de 

voluntariat, inclusiv participarea la 

activitățile din cadrul Strategiei 

Naționale de Acțiune Comunitară – 1p 

max. (0.25p/ activitate) 

      

 j) inițierea/organizarea/participarea la 

schimburi de experiență cu alte unități 

de învățământ preuniversitar de stat, cu 

personalitate juridică, rețele sau 

proiecte interșcolare – 1p max. (0.25p/ 

activitate) 

      

IV. Contribuție 

la dezvoltarea 

instituțională - 

5 puncte max. 

d) Atragerea de finanțări extrabugetare 

pentru unitatea de învățământ, având ca 

efect creșterea calității activității 

instituției și a procesului de predare - 
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Criteriu/ 

Punctaj 

maxim 

Subcriteriu Punctaj maxim Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

consultativ 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

Punctaj 

comisie de 

contestații 

învățare-evaluare, a bazei didactico-

materiale etc. – 2p. max. (0.5 

p./finanțare) 

e) Contribuție la realizarea de 

parteneriate instituționale în 

concordanță cu nevoile comunității 

școlare inclusiv în calitate de observator 

– 1p. max  

      

f) Realizarea de proiecte parteneriale 

extracurriculare, cu finanțare 

extrabugetară, având drept obiectiv 

creșterea calității procesului de 

învățământ, cu efecte pozitive în 

domeniul incluziunii sociale și 

dezvoltării durabile – 2p. max. (a, b, c, 

d – 0,5p/proiect)  
(o activitate/un proiect se punctează o singură dată) 

a. Autorități locale      

b. Agenți economici      

c. ONG      

e. Altele (autofinanțare, 

fonduri externe etc.) 

     

 

Semnătura candidatului_______________ 
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Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 

Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

NOTĂ: 
6. Pentru perioada 2015 – 2017 nu se vor lua în considerare diplomele atașate dacă nu au număr de înregistrare și nu este menționat Calendarul activităților din care face 

parte CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM și poziția la care este înregistrat, iar pentru perioada 2012 – 2014 diplomele atașate vor fi însoțite de pagina din Calendarul 

activităților din care face parte CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM și poziția la care este înregistrat.. 

7. Activitățile/concursurile cuprinse în CAER/CAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internaționale, chiar dacă pe diplome scrie concurs internațional.  

8. Nu se vor lua în considerare regulamentele concursurilor depuse spre finanțare. 

9. Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au număr de înregistrare. 

10. Documentele vor fi prezentate pe criterii /anii școlari din perioada evaluată. 
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F14-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE 

pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar 
în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2018 

 

 NUMELE ŞI PRENUMELE:  ___________________________________________ 

 FUNCŢIA:  _________________________________________________________ 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: __________________________________________ 

 VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________ 

 GRAD DIDACTIC: __________________________________________________ 
  

Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 

a. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor în atingerea obiectivelor/ 

competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, materializate în progresul 
elevilor la clasă/grupă obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din 
învățământul vocațional pe baza datelor statistice de la nivelul unității de 
învățământ 

- ponderea promovării elevilor de la un an 
la altul de pregătire sportivă/an studiu 

30 p 
max. 

5 
1     

- elevi transferaţi 1     

- elevi participanţi la pregătire, întreceri, 
concursuri şi competiţii cu loturile 
naţionale 

3     

b. rezultate deosebite obţinute în selecţia, pregătirea şi promovarea sportivilor cu 
- selecţia sportivilor cu calităţi deosebite 5 1     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

calităţi deosebite pentru sportul de performanţă - pregătirea sportivilor cu calităţi 
deosebite 1     

- promovarea sportivilor cu calităţi 
deosebite la loturile naționale/ 
echipe seniori 

3     

c. performanţe în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile municipale, naţionale şi internaţionale,  

 

7    

 

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE  

- Locul  1 
4p*(nr 
premii) 

    

- Locul II 3p*     

- Locul III 2p*     

- Locul IV-VI 1p*     

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE 

  

   

Locul  1 3p*( nr 
premii) 

    

Locul II 2p*     

Locul III 1p*     

Locul IV-VI 0,5p*     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

COMPETIŢII MUNICIPALE OFICIALE    

Locul  1 2p*     

Locul II 1p*     

Locul III 0,5p*     

d. participarea, în calitate de 
membru al comisiei de 
organizare, la olimpiadele și 
concursurile de profil, 
etapele judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale incluse în 
programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei 
Naţionale și Federațiilor 
Naționale de Specialitate 

- membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare  

 

5 0,5**(nr 
.comisii) 

    

- membru în comisia de organizare a etapei judeţene 0,25**     
- membru în comisia de organizare a etapei naţionale 1**     

- membru în comisia de  organizare a competițiilor internaționale oficiale 2**     

e. Pregătirea loturilor 

naţionale/olimpice, 
participarea, în calitate de 
membru al comisiilor de 
evaluare/jurizare şi profesor-
antrenor, la întrecerile/ 
concursurile/ competiţiile 
judeţene, interjudeţene, 
naţionale şi internaţionale: 

- pregătirea loturilor naţionale/ olimpice 

 

5 2     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare a competiţiilor de nivel judeţean 0,5**     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel zonal 0,75**     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel naţional 1**     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel internaţional 1,5**     

- profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile judeţene şi interjudeţene 0,25**     

- profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile naţionale şi internaţionale 1**     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

 

f. Rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate sau  cu elevi  cu cerințe educaționale 

speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/CJRAE/ CMBRAE 

0,5 
     

g. Rezultate deosebite obținute în pregătirea  elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți 
de învățare 

0,5 
     

h. Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a copiilor cu aflați în risc de abandon școlar . 1 
     

i.  participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale sau la 

conceperea unor resurse educaționale deschise/auxiliare curriculare și publicarea acestora, cu avizul inspectoratului școlar, pe 
platforma/site-ul specific pentru a asigura, gratuit, accesul elevilor, profesorilor și părinților la materiale educaționale de calitate 

1 

     

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 

a. Elaborarea de programe şcolare(inclusiv cele pentru discipline opționale 

noi), regulamente, metodologii,,studii/cercetări în domeniu la nivel național 
și județean, 

- programe şcolare, regulamente, metodologii, 
îndrumătoare/ghidur 

30 p 
max. 

2 1p x nr.progr 
/regul/met. 

    

- elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale 
noi, însoţite de suportul de curs 

0,25x 
nr.progr. 

    

b. elaborare/participare la elaborare de îndrumătoare/ghiduri metodice/suporturi de curs avizate de inspectorul școlar sau de M.E.N. 

articole în reviste/publicații de specialitate înregistrate cu ISBN/ISSN; 

2 1p x nr 
materiale 

    

c. activitatea  de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului 

din învăţământ, activitate susținută în cadrul cercurilor pedagogice  

- activitate de mentorat 3 1p     
- activitate de formator 1p x curs     
- activitate în cadrul cercului pedagogic la nivel județean 

0,25p x 
activitate 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

d.activitate în cadrul comisiilor de etică,comisii paritare/de dialog 
social,comisii de evaluare și asigurare a calității în educație,comisii de 
sănătate și securitate în muncă,activitate în organismele de conducere ale 
organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de 
sector de activitate în învă 
țământ 

-activitate în cadrul comisiilor 5 0,5p x 
activitate 

    

-activitate ca lider sindical la nivel  unitate/județ/național 

0,5/1/1,5p     

e. activitatea de metodist, 
membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului 
şcolar , coordonator de cerc pedagogic certificată de inspectorul de 
specialitate şi inspectorul şcolar general: 

- activitate ca metodist  5 1px an     

- activitate ca membru în consiliul consultativ de 
specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar 

1px an     

- coordonator de cerc pedagogic 
1px an     

f. activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, a unor comisii tehnice/grupuri 
de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative, în calitate 
de reprezentant desemnat de către comisiile naționale de organizare și 
desfășurare a examenelor naționale, activitatea de evaluator de manuale 
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de învățământ/resurse educaţionale 
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în Management 
Educaţional 

- activitate desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 
elaborare a unor acte normative/administrative cu 
caracter normativ 

6 0,5px 
activitate 

    

-activitate în cadrul comisiei nationale de specialitate 
1px 

avtivitate 
    

-activitate de evaluator de manuale școlare 
1p de 

manual 
    

g  participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, județene, 

naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de perfecționare în domeniu sau în 
management educațional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării 
și  care demonstrează performanțele deosebite ale cadrului didactic în 
inovarea didactică 

- comunicări la simpozioane 

zonale/județene/naționale/internaționale 

 7 

0,5/1/1,5/2 x 
nr 

comunicări 
    



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 51 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

- cursuri fără credite/cu credite 

0,5/1p x nr 

cursuri 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3..Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, 
Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare )/programe de formare profesională  
a. inițierea/participarea la proiecte/programe de formare profesională 

10p 
max. 

2 1px inițiere  
1px 

participare 
    

b. inițierea/participarea la proiecte zonale, județene, naționale sau internaționale care vizează domeniul activităților extrașcolare 2 1/1,5/2/2,5 x 
nr proiecte 

    

c. participarea la activități de voluntariat, inclusiv participarea la activitățile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară, 
perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri sportive în cadrul unor programe ale M.EN.,M.T.S.,C.O.S.R. 

 

2 
1p activitate 

 
    

d.inițierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau proiecte interşcolare 3 
1p activitate     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

e. participarea la proiecte europene/ internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea 

competențelor și abilităților preșcolarilor  

și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de 

adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; Colaborarea cu MTS, DJTS/DSTMB și COSR.   

1 

1p x proiect 
/colaborare 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională 

a. atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, PosDru, POCU, 
Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, etc., având ca 
efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, 

40p 
max. 

15 2 p/ programe/ 
proiecte ed. 
2p /contract 

/doc. 
justificativ/ 
donatie/ 

sponsorizare/ 
an 

    

b.  participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de unitate/instituție/local/județean/național,  10 1/1,5/2/2,5p x 
participare 

    

c. realizare de parteneriate instituționale cu unități/instituții în concordanță cu nevoile comunității școlare și a țintelor stabilite și/sau 

implicarea în activități din cadrul acestora 
(copie după parteneriat din care să reiasă și echipa de implementare ) 

15 
2p x 

parteneriat 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim 
criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcriteri
u 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia de 

contes-
tații 

TOTAL 110       

 

     Semnătura candidatului ______________ 
NOTĂ:  
 * = se înmulțește cu numărul  de premii obținute; 
**= se înmulțește cu numărul de comisii 

Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  
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F15-PO-03.03/PO_189 
 

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE 
pentru personalul didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar  

în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2018 
 

 NUMELE ŞI PRENUMELE:  ___________________________________________ 

 FUNCŢIA:  _________________________________________________________ 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: __________________________________________ 

 VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________ 

 GRAD DIDACTIC: __________________________________________________ 
 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 

a. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor în atingerea 

obiectivelor/ competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, 
materializate în progresul elevilor la clasă/grupă obtinute cu clasa si 
individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional 

pe baza datelor statistice de la nivelul unității de învățământ 

- ponderea promovării elevilor de la un 
an la altul de pregătire sportivă/an 
studiu 

77 p max. 

10 

1     

- elevi transferaţi 1     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

- elevi participanţi la pregătire, întreceri, 
concursuri şi competiţii cu loturile 
naţionale 

8     

b. rezultate deosebite obţinute în selecţie, pregătirea şi promovarea 

sportivilor cu calităţi deosebite pentru sportul de performanţă 

- selecţia sportivilor cu calităţi deosebite 5 1     

- pregătirea sportivilor cu calităţi 
deosebite 

1     

- promovarea sportivilor cu calităţi 
deosebite la loturile naționale/ 
echipe seniori 

3     

c. performanţe în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile naţionale şi internaţionale, materializate prin obţinerea 

locurilor I, II, III, IV, V şi VI: 

 

50    

c.1. La disciplinele sportive individuale: 

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE  

- campionate internaţionale, locul I, copii 
4p*(nr 
premii) 

    

- campionate internaţionale, locul II, copii 3p*     

- campionate internaţionale, locul III, copii 2p*     

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii 1p*     

- campionate internaţionale, locul I, juniori (III,II,I) 5p*     

- campionate internaţionale, locul II, juniori (III,II,I) 4p*     

- campionate internaţionale, locul III, juniori (III,II,I) 3p*     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I) 2p*     

- campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori 7p*     

- campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori 6p*     

- campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori 5p*     

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori 4p*     

- campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I) 8p*     

- campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I) 7p*     

- campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I) 6p*     

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 5p*     

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 9p*     

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 8p*     

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 7p*     

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori 6p*     

- campionate europene, locul I, copii 16p*     

- campionate europene, locul II, copii 15p*     

- campionate europene, locul III, copii 14p*     

- campionate europene, locurile IV-VI, copii 10p*     

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III,II,I) 18p*     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III,II,I) 17p*     

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III,II,I) 16p*     

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori(III,II,I) 15p*     

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori 18p*     

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori 17p*     

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori 16p*     

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori 15p*     

- campionate mondiale, locul I, copii 24p*     

- campionate mondiale, locul II, copii 22p*     

- campionate mondiale, locul III, copii 21p*     

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 20p*     

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III,II,I) 26p*     

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III,II,I) 24p*     

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III,II,I) 22p*     

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I) 20p*     

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori 27p*     

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori 26p*     

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori 25p*     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori 22p*     

- Jocuri Olimpice, locul I 38p*     

- Jocuri Olimpice, locul II 34p*     

- Jocuri Olimpice, locul III 32p*     

- Jocuri Olimpice, locul IV 30p*     

- Jocuri Olimpice, locul V 26p*     

- Jocuri Olimpice, locul VI 23p*     

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII 20p*     

- Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participare 18p*     

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE 

  

   
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul I 5p*( nr 

premii) 
    

- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul II 4p*     

- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul III 3p*     

- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locurile IV-VI 1p*     

- campionate naţionale, locul I, copii 4p*     

- campionate naţionale, locul II, copii 3p*     

- campionate naţionale, locul III, copii 2p*     

- campionate naţionale, locurile IV-VI, copii 1p*     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 
- campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I) 6p*     

- campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I) 5p*     

- campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I) 4p*     

- campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 2p*     

- campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori 6p*     

- campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori 5p*     

- campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori 4p*     

- campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori 2p*     

c.2. La disciplinele sportive de echipă:    
COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE    
- campionate internaţionale, locul I, copii 6p*(nr.pr

emii) 
    

- campionate internaţionale, locul II, copii 5p*     

- campionate internaţionale, locul III, copii 3p*     

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii 2p*     

- campionate internaţionale, locul I, juniori (III,II,I) 10p*     

- campionate internaţionale, locul II, juniori (III,II,I) 8p*     

- campionate internaţionale, locul III, juniori (III,II,I) 5p*     

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 3p*     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 
- campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori 8p*     

- campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori 7p*     

- campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori 6p*     

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori 5p*     

- campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I) 7p **(nr 
sportivi 

    

- campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I) 6p **     

- campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I) 5p **     

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 3p **     

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 10p **     

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 9p**     

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 7p**     

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori 6p**     

- campionate europene, locul I, copii 16p**     

- campionate europene, locul II, copii 15p**     

- campionate europene, locul III, copii 14p**     

- campionate europene, locurile IV-VI, copii 13p**     

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III,II,I) 18p**     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 
- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III,II,I) 17p**     

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III,II,I) 15p**     

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 13p**     

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori 19p**     

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori 18p**     

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori 17p**     

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori 15p**     

- campionate mondiale, locul I, copii 25p**     

- campionate mondiale, locul II, copii 24p**     

- campionate mondiale, locul III, copii 22p**     

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 20p**     

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III,II,I) 30p**     

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III,II,I) 28p**     

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III,II,I) 26p**     

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 22p**     

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori 

  

30p**     

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori 28p**     

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori 26p**     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori 22p**     

- Jocuri Olimpice, locul I 40p**     

- Jocuri Olimpice, locul II 36p**     

- Jocuri Olimpice, locul III 34p**     

- Jocuri Olimpice, locul IV 28p**     

- Jocuri Olimpice, locul V 30p**     

- Jocuri Olimpice, locul VI 28p**     

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII 26p**     

- Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participare 22p**     

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE     
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul I 10p* nr 

premii 
    

- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul II 8p*     

- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul III 6p*     

- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locurile IV-VI 4p*     

- campionate naţionale, locul I, copii 10p*     

- campionate naţionale, locul II, copii 8p*     

- campionate naţionale, locul III, copii 6p*     

- campionate naţionale, locurile IV-VI, copii 4p*     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 
- campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I) 12p*     

- campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I) 10p*     

- campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I) 8p*     

- campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 4p*     

- campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori 12p*     

- campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori 10p*     

- campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori 8p*     

- campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori 4p*     

c.3. La olimpiade naționale:    
PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ    
- locul I 5*(nr premii)     
- locul II 4*     
- locul III 3*     
- mențiune 1*     

d. participarea, în calitate 
de membru al comisiei de 
organizare, la olimpiadele și 
concursurile de profil, 
etapele judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale incluse în 
programul de activităţi şi în 

- membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare  

5 
0,5***(nr 
.comisii) 

    

- membru în comisia de organizare a etapei judeţene 0,25***     
- membru în comisia de organizare a etapei naţionale 1***     

- membru în comisia de  organizare a competițiilor internaționale oficiale 2***     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei 
Naţionale și Federațiilor 
Naționale de Specialitate 

e. Pregătirea loturilor 

naţionale/olimpice, 
participarea, în calitate de 
membru al comisiilor de 
evaluare/jurizare şi 
profesor-antrenor, la 
întrecerile/ concursurile/ 
competiţiile judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale: 
 

- pregătirea loturilor naţionale/ olimpice 

 

5 3     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare a competiţiilor de nivel judeţean 
0,25***     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel zonal 
0,25***     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel naţional 
0,50***     

- membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel internaţional 1***     

- profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile judeţene şi interjudeţene 0,25***     

- profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile naţionale şi internaţionale 1***     

f. Rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate sau  cu elevi  cu cerințe 

educaționale speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/CJRAE/ CMBRAE 

0,5 
     

g. Rezultate deosebite obținute în pregătirea  elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și 
cu alte dificultăți de învățare 

0,25 
     

h. Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a copiilor c aflați în risc de 

abandon școlar . 

0,25 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

i.  participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare aprobate de Ministerul Educației 

Naționale sau la conceperea unor resurse educaționale deschise/auxiliare curriculare și publicarea acestora, cu 
avizul inspectoratului școlar, pe platforma/site-ul specific pentru a asigura, gratuit, accesul elevilor, profesorilor și 
părinților la materiale educaționale de calitate 

1 

     

3. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 

a. Elaborarea de programe şcolare(inclusiv cele pentru discipline 

opționale noi), regulamente, metodologii,,studii/cercetări în domeniu la 
nivel național și județean, 

- programe şcolare, regulamente, metodologii, 
îndrumătoare/ 
ghiduri 

14 p max. 

2 1p x 
nr.progr 

/regul/met. 
    

- elaborarea de programe şcolare pentru 
discipline opţionale noi, însoţite de suportul 
de curs 

0,25x 
nr.progr. 

    

b. elaborare/participare la elaborare de îndrumătoare/ghiduri metodice/suporturi de curs avizate de inspectorul 

școlar sau de M.E.N. articole în reviste/publicații de specialitate înregistrate cu ISBN/ISSN; 

2 1p x nr 
materiale 

    

c. activitatea  de mentorat, de formator în formarea continuă a 

personalului din învăţământ, activitate susținută în cadrul cercurilor 
pedagogice  

- activitate de mentorat 2 
1p     

- activitate de formator 

1p x curs     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 
- activitate în cadrul cercului pedagogic la 

nivel județean 
0,25p x 

activitate 
    

d.activitate în cadrul comisiilor de etică,comisii paritare/de dialog 
social,comisii de evaluare și asigurare a calității în educație,comisii de 
sănătate și securitate în muncă,activitate în organismele de conducere 
ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate în învă 
țământ 

-activitate în cadrul comisiilor 2 0,5p x 
activitate 

    

-activitate ca lider sindical la nivel  
unitate/județ/național 

0,5/1/1,5p     

e. activitatea de metodist, 

membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul 
inspectoratului 
şcolar , coordonator de cerc pedagogic certificată de inspectorul de 
specialitate şi inspectorul şcolar general: 

- activitate ca metodist  3 1px an     

- activitate ca membru în consiliul 
consultativ de specialitate de la nivelul 
inspectoratului şcolar 

1px an     

- coordonator de cerc pedagogic 1px an     

f. activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale, în cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, a unor 
comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte 
normative/administrative, în calitate de reprezentant desemnat de 
către comisiile naționale de organizare și desfășurare a examenelor 
naționale, activitatea de evaluator de manuale şcolare/auxiliare 
didactice/mijloace de învățământ/resurse educaţionale 
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în Management 
Educaţional 

- activitate desfăşurată în cadrul unor 
comisii tehnice de elaborare a unor acte 
normative/administrative cu caracter 
normativ 

1 
0,25px 

activitate 
    

-activitate în cadrul comisiei nationale de 
specialitate 

0,5 px 
avtivitate 

    

-activitate de evaluator de manuale școlare 

1p de 
manual 

    



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 67 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

g  participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, 
județene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de perfecționare în 
domeniu sau în management educațional, dovedite prin documente 
oficiale ale manifestării și  care demonstrează performanțele deosebite 
ale cadrului didactic în inovarea didactică 

- comunicări la simpozioane 

zonale/județene/naționale/internaționale 

 2 0,25/0,5/0,7
5/1 x nr 

comunicări 
    

- cursuri fără credite/cu credite 0,25/0,5 x 

nr cursuri 
    

3..Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, 
POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare )/programe de formare profesională  
a) inițierea/participarea la proiecte/programe de formare profesională 

14p max. 

2 1px inițiere  
1px 

participare 
    

b. inițierea/participarea la proiecte zonale, județene, naționale sau internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare 

3 1/1,5/2/2,5 x 
nr proiecte 

    

c. participarea la activități de voluntariat, inclusiv participarea la activitățile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară, perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri sportive în cadrul unor programe ale 
M.EN.,M.T.S.,C.O.S.R.  

4 1p activitate 
 

    

d.inițierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

2 
1p activitate     
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

e. participarea la proiecte europene/ internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, 

dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor  

și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea 

capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; Colaborarea cu MTS, 

DJTS/DSTMB și COSR.   

3 

1p x proiect 
/colaborare 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională 

a. atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, 
PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea 
de învăţământ, etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-
evaluare, 

5p max. 

2 2 p/ programe/ 
proiecte ed. 
1p /contract 

/doc. 
justificativ/ 
donatie/ 

sponsorizare/ 
an 

    

b.participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național,  

1 0,25/0,5/0,75/
1p x 

participare 
    

c. realizare de parteneriate instituționale cu unități/instituții în concordanță cu nevoile comunității 2 0,5p x 
parteneriat 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  
candidat 

Punctaj 
maxim criteriu 

Punctaj 
maxim 

subcrite
riu 

Detalierea 
punctajului 

maxim  
 

Auto-
evaluare 

Punctaj 
cons. 

consultativ 

Punctaj 
comisia 

de 
evaluare 

Punctaj 
comisia 

de 
contes-

tații 

școlare și a țintelor stabilite și/sau implicarea în activități din cadrul acestora 
(copie după parteneriat din care să reiasă și echipa de implementare ) 

 

TOTAL 110       

       

Semnătura candidatului ______________ 
NOTĂ:  
 * = se înmulțește cu numărul  de premii obținute ; 
**= se înmulțește cu numărul de sportivi care au obținut premii 

***=se înmulțește cu numărul de comisii 
 

Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  
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Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  
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F16-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

PERSONAL DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL 
 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 
 
1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 
(maximum 30 puncte) 

a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea 
preşcolarilor, materializate în progresul 
copiilor pe domenii de dezvoltare, 
înregistrate în Fișa de apreciere a 

1 

Rata de promovabilitate la nivelul unităţii/lor 
şcolare (media pe cei 5 ani evaluaţi): 
- 80-90% 
- 90-95% 

 
 

0,25 p 
0,50 p 

1 p 

   Adeverinţe şi statistici oficiale 
de la unitatea şcolară în care 
funcţionează 
Rezultate testări finale grupa 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

progresului copilului preșcolar înainte de 
intrarea în clasa pregătitoare, ca o 
confirmare a parcurgerii coerente și cu 
consecvență a Curriculumului pentru 
educație timpurie în vigoare și a atingerii 
obiectivelor/elementelor de competență 
menționate în acesta, respectiv, rezultate 
deosebite obținute în pregătirea elevilor 
materializate în progresul elevilor la clasă 
sau în rezultate ale elevilor la clasă, la 
testări şi examene naţionale de sfârşit de 
ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi 
individual la disciplinele de specialitate din 
învăţământul tehnologic și vocațional, pe 
baza datelor statistice de la nivelul unităţii 
de învăţământ, ca o confirmare a atingerii 
obiectivelor/competenţelor specifice impuse 
de curriculumul şcolar în vigoare  

- peste 95%  
Rata de promovabilitate la examene naţionale 
la nivelul unităţii/lor şcolare (media pe cei 5 ani 
evaluaţi): 
•Evaluare Naţională 
•Examen de Bacalaureat 
•Examen de certificare a competenţelor pentru 
obţinerea certificatului de calificare profesională 
nivel I, II, III, IV şi V: 
- 75-79,99% 
- 80-84,99% 
 
- 85-89,99% 
- 90-100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,25p 
0,50p 
0,75p 

 
1p 

 

mare, în cazul învățământului 
preșcolar 
Adeverinţe şi statistici oficiale 
de la unitatea şcolară în care 
funcţionează 
 

b) Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a 
unor metode, procedee şi tehnici de 
abordare a predării-învățării-evaluării 
inovative, preluate din cercetarea 

1 

Sprijinirea cadrelor didactice în participarea la 
proiecte și programe pentru aplicarea la 
grupă/clasă a unor metode, procedee şi tehnici 
de abordare a predării-învățării-evaluării 

0,25p/proiect/ 
activitate 
 
 

   Dovezi ale aplicării 
Procese-verbale  
Fişe de asistenţă  
Certificate,adeverinţe, 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

educaţională de profil, promovate în cadrul 
unor proiecte cu finanțare externă (inclusiv 
schimburi de experiență sau mobilități), a 
unor proiecte la nivel județean (în 
parteneriat cu instituții de învățământ 
superior de profil sau organizații 
neguvernamentale cu experiență relevantă 
în domeniu) și/sau promovate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale la nivel național, prin 
scrisorile metodice 

inovative 
 
Sprijinirea în aplicarea la grupă/clasă a unor 
metode, procedee şi tehnici de abordare a 
predării-învățării-evaluării innovative prin 
crearea condițiilor de implementare a 
strategiilor didactice 
 

 
0,25p/proiect/ 
activitate 
 

protocoale, proiecte/alte dovezi 

c) Performanţe dovedite în pregătirea 
preșcolarilor și elevilor distinşi la olimpiade 
şcolare şi/sau concursuri de profil corelat 
cu disciplina predată, materializate prin 
obţinerea premiilor I, II, III, 
menţiunilor/premiilor și mențiunilor speciale 
la etapa judeţeană şi a municipiului 
Bucureşti / interjudeţeană 
/naţională/internaţională, incluse în 
programul de activităţi şi în calendarul 
inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei 
Naţionale și/sau pregătirea loturilor olimpice 

4 

Distincții obținute la nivelul județului/ unității de 
învățământ/disciplinei coordonate: 
FAZA INTERNAŢIONALĂ (orice distincţie) 
FAZA NAŢIONALĂ 
- Premiul I 
- Premiul II 
- Premiul III 
- Menţiune 
- Premiu special 
FAZA JUDEŢEANĂ/INTERJUDEŢEANĂ 
- Premiul I 
- Premiul II 

 
 
Max. 3 p 
Max. 2 p 
2 p/elev 
1 p/elev 
0,75 p/elev 
0,50 p/elev 
0,50 p/elev 
Max. 1 p 
1 p/elev 
0,75 p/elev 

   Diplome  
Certificate de participare 
Adeverinţe eliberate de 
organizatorii concursurilor 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

de elevi - Premiul III 
- Menţiune / Premiu special 

0,50 p /elev 
0,25 p/elev 

d) Rezultatele deosebite obţinute în centrele 
de excelență, în Centrele de Resurse pentru 
Educaţie şi Dezvoltare, în centrele 
multifuncţionale pentru educaţie timpurie, 
certificate de inspectorul  de 
specialitate/organizaţia coordonatoare 
și/sau rezultate deosebite obținute cu 
preşcolarii sau elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale şi/sau tulburări de 
învăţare, certificate de directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate sau 
directorul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională/Centrului 
Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educațională 

3 

- Activităţi în centrele de excelenţă, cu 
certificare a inspectorului de specialitate  
- Activităţi cu elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale, cu certificare a C.J.R.A.E. 
- Rezultate deosebite obținute  în integrarea 
elevilor cu CES, certificate de directorul unităţii 
de învăţământ/inspectorul de specialitate/ 
directorul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională  

0,25 p/an 
 
0,25 p/elev 
 
0,20 p/elev 

   Adeverinţe eliberate de centrele 
de excelenţă cu precizarea nr. 
de elevi, perioadă și rezultate; 
Certificat / Adeverinţă CJRAE. 
Raport, procese-verbale, fișe de 
progres, poze, articole mass-
media 

e) Participarea, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, etapele 
pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale 
şi internaţionale incluse în programul de 

1 

Membru al comisiei de evaluare/organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, fazele:  

- judeţeană/ interjudeţeană 
- naţională/internaţională; 
 

 
 
0,25 p/activitate 
0,75 p/ activitate  

 

   Originale sau copii  conform  cu 
originalul ale documentelor 
Diplome/certificate 
Adeverinţe originale 
Copii decizii  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

activităţi şi în calendarul inspectoratului 
şcolar/ Ministerului Educaţiei Naţionale 

 
 

f) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea 
preşcolarilor/elevilor din categorii  
dezavantajate (preşcolarii sau elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, copii din familii 
monoparentale, copii în plasament, copii din 
comunități sărace, comunități izolate, părinți 
plecați în străinătate, copii şcolarizaţi la 
domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.) 

2 

Sprijinirea cadrelor didactice în pregătirea 
preşcolarilor şi a elevilor din medii 
dezavantajate, certificate de directorul unităţii 
de învăţământ 

0,10 p/an/elev    Adeverinţă cu precizarea 
elevilor, clasei și perioadei; 
Certificate/diplome 
Programe individuale 
Curriculum adaptat + PIP 

g) Implicare în activitatea de tratare 
diferențiată a preșcolarilor/elevilor din 
grupele/clasele cu regim 
simultan/alternative educaţionale și/sau în 
implementarea programelor sociale (ex.: 
Rechizite şcolare, Tichet social, Masa caldă, 
Programul pentru şcoli etc.)  

1 

- implicare în activitatea de tratare diferențiată a 
preșcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu 
regim simultan/alternative educaţionale 
- implementarea programelor sociale (ex.: 
Rechizite şcolare, Tichet social, Masa caldă, 
Programul pentru şcoli etc.) 

 
0,25 p/program 

 
0,25p/program 

   Adeverinţă eliberată de unitatea 
de învăţământ cu precizarea 
nominală a elevilor şi clasei; 
 
Adeverinţă eliberată de unitatea 
de învăţământ cu precizarea 
tipurilor de program social 
implementat 

h) Implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 
aprobate la nivel local / județean / 

1 
Sprijinirea cadrelor didactice în implementarea 
unor proiecte educaționale inovatoare, 
recunoscute și aprobate: 

 
 
 

 
  Adeverinţă cu precizarea 

elevilor, clasei și perioadei; 
Originale sau copii  conform  cu 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

interjudețean / național / internațional (ex. 
de domenii: educație parentală, educație 
ecologică, educație pentru sănătate, 
educație financiară, educație emoțională, 
educație incluzivă, educație remedială – 
inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea 
planurilor individualizate de învăţare, 
educație interculturală, învățare 
cooperativă, educație pentru mișcare etc.) 
și/sau implicarea în implementarea 
programului “Şcoala după şcoală” ca 
activitate în norma didactică, respectiv a 
programului „A doua şansă” 

- nivel local / județean / interjudețean 
- național  
- internațional 

 
Implicarea în implementarea programului 
“Şcoala după şcoală” ca activitate în norma 
didactică, respectiv a programului „A doua 
şansă” 

0,25 p/an 
0,50 p/an 
1 p/an 
 
0,25  p/an 
 

originalul ale documentelor 
Diplome/certificate 
Adeverinţe originale 
Adeverinţă eliberată de unitatea 
de învăţământ cu precizarea 
tipului de program derulate, a 
numărului de copii/elevi/tineri 

i) Participarea, în calitate de autor/coautor, 
la elaborarea de manuale şcolare aprobate 
de Ministerul Educaţiei Naţionale sau la 
conceperea unor resurse educaționale 
deschise/auxiliare curriculare pentru 
disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru 
a asigura accesul elevilor, profesorilor și 
părinților la materiale educaționale de 
calitate 

16 

i.1) manual şcolar elaborat în calitate de 
autor/coautor   

8 puncte/număr 
de autori 

 
  Copii după paginile relevante 

din manuale, auxiliare didactice, 
etc. avizate de MEN din care 
reiese contribuția candidatului. 
 
 
Certificate, adeverinţe, link-uri, 
print screen-uri 

i.2) auxiliar curricular la elaborarea căruia a 
participat   

4 puncte/număr 
de autori 

 
  

i.3)  
- resursă educaţională publicată în format 
electronic pe platforme educaţionale destinate 
elevilor la elaborarea căreia a participat  
- actualizare a materialului care a presupus o 

- 2 puncte / 
număr de autori  
- 1 punct/număr 
de autori 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

modificare cu cel puţin 25% a conţinutului  

TOTAL CRITERIUL 1 PUNCTAJ MAXIM 30p     

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ 
(maximum 30 puncte) 

a) Elaborarea/participare la elaborarea de 
programe şcolare (inclusiv cele pentru 
discipline opţionale noi), regulamente, 
metodologii, proceduri, studii/cercetări în 
domeniu (nivel național și județean) 

8 

- Programe şcolare, avizate de MEN; 
- Regulamente/metodologii, avizate de MEN; 
- Proceduri: 

național 
județean 
local 

 
- Elaborare programe şcolare pentru 
discipline opţionale noi, elaborate de 
candidat, avizate IȘJ, sau vizând curriculumul 
pentru opţional integrat în dezvoltarea locală, 
avizate de IŞJ. 
 
- Coordonarea şi elaborarea de programe de 
formare avizate / acreditate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
  
 

1p/programă 
0,50 p/document 
1p/nivel național 
0,50p/nivel 
județean 
0,25 p/nivel 
unitate școlară 
 
0,50p / programă 
de opțional 
pentru disciplină 
nouă 
 
2p/program 
acreditat 
1p/program 
avizat 

    
Certificate / adeverinţe / 
documente de convocare 
oficiale 
 
Copie proceduri 
 
 
 
Programe școlare pentru 
discipline opţionale noi,  
elaborate de candidat, avizate 
de IȘJ 
Copie OMEN acreditare 
Copii Ofertă programe de 
formare avizată 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b) Elaborarea/participare la elaborarea de 
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de 
curs avizate de inspectoratul şcolar sau de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, articole în 
reviste/publicații de specialiate, înregistrate 
cu ISBN/ISSN 

5 

- Ghiduri/îndrumătoare metodice, avizate de 
MEN /IŞJ; 
 
 

- Coordonare (redactor șef) reviste cu ISSN; 
 

- Articole în publicaţiile de specialitate 

0,50  p / ghid / 
îndrumător 
 
0,25 p / număr 
revistă 
 
0,25 p /articol 

   Copii după paginile relevante 
din îndrumătoare, ghiduri, 
suporturi de curs avizate de 
MEN din care reiese contribuția 
candidatului 
Copii după coperta/pagina din 
revistă din care reiese 
ISBN/ISSN și contribuția 
candidatului 

c) Realizarea/participare la realizarea de 
softuri educaţionale în specialitate, 
platforme de e-learning pentru susţinerea 
progresului şcolar, avizate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

2 

- Softuri educaţionale/platforme de e-Iearning 
realizate de unitatea de învățământ 
 

 
0,50 p/soft ed./ 
platformă 

   Certificate, adeverinţe, link-uri, 
print screen-uri 

d) Activitatea de mentorat, de formator în 
formarea continuă a personalului din 
învăţământ, activitatea susţinută în cadrul 
cercurilor pedagogice în vederea promovării 
accesului la o educație de calitate pentru 
toți (se punctează programele de formare și 
mentorat care răspund cerinței) 

2 

Activitatea depusă în calitate de: 
- mentor 
- formator  
 
 
- Activitate susţinută în cadrul cercurilor 
pedagogice 

 
0,25 p/an 
0,50 p/curs 
derulat 
 
0,50p/activitate/ 
an 

   Documente care demonstrează 
activitatea de mentor 
Documente care demonstrează 
activitatea de formator 
Decizii/adeverinţe/adrese/  
corespondență 
 

e) Activitate în cadrul comisiilor de etică, 2 - Activitatea ca membru în:      Decizii/adeverinţe/adrese/ 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

comisii paritare/de dialog social, comisii de 
evaluare și asigurare a calității în educație, 
comisii de sănătate și securitate în muncă, 
activitate în organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector 
de activitate învăţământ 
preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar (doar 
pentru cadrele didactice care nu beneficiază 
de degrevare de la norma de predare pentru 
această activitate), precum şi în cadrul 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor 
didactice la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional 

- comisiile paritare/de dialog social 
- organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale  
 
 
- asociaţiile profesionale ale cadrelor 
didactice 

- Activitatea în comisii de evaluare și asigurare 
a calității în educație 
- Activitatea în comisii de sănătate şi securitate 
în muncă comisii de situații de urgență, PSI 

0,25 p/an 
 
1 p/județean/an 
0,5 p/local/an 

 
0,25 p/an 
 
0,50 p/an 
 
0,50 p/an 

 

delegaţii/corespondență 
Documente de convocare în 
grupurile de lucru  
Decizii/ adeverinţe /adrese 
 
 
 

f) Activitate de metodist, membru în 
consiliul consultativ de specialitate de la 
nivelul inspectoratului școlar, coordonator 
de cerc pedagogic, certificată, după caz, de 
inspectorul de specialitate şi de inspectorul 
şcolar general sau de director 

2 

- Metodist al IŞJ;  
- Membru în Consiliul consultativ (de 
specialitate) al IȘJ;  
- Coordonator de cerc pedagogic; 
- Organizator de cerc pedagogic. 

0,25 p/an 
0,50 p/an 
0,50 p/an 
0,50p/an 

   Decizii/adeverinţe/adrese/ 
delegaţii/corespondență 
Alte documente certificate de 
inspectorul de specialitate și 
inspectorul şcolar general 
Documente de convocare  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Documente oficiale MEN 

g) Activitate desfăşurată, la solicitarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul 
Comisiei Naționale de Specialitate, a unor 
comisii tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte normative / 
administrative, în calitate de reprezentant 
desemnat de către comisiile naționale de 
organizare și desfășurare a examenelor 
naționale, activitatea de evaluator de 
manuale şcolare/auxiliare didactice/mijloace 
de învățământ/resurse educaţionale 
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional 
de Experţi în Management Educaţional  

2 

- Activitate în cadrul unor comisii tehnice de 
elaborare a unor acte normative/ administrative 
cu caracter normativ 
- Activitate în comisiile naţionale de 
specialitate/control-monitorizare ale MEN 
- Membru al corpului de control al ministrului 
- Expert ARACIP 
- Formator ARACIP 
- Membru în comisie/monitor evaluare externă 
ARACIP 
- Monitor la examenele naţionale în alt judeţ 
- Monitor la examenele naţionale la nivelul 
judeţului 
- Responsabil de îndrumarea cadrelor privind 
asigurarea șanselor egale la examenele de 
evaluarea națională a elevilor cu CES la nivel 
de județ 

0,50 p / act 
normativ 
0,50 p/activitate  
 
0,50 p/activitate 
0,25 p 
0,25 p 
0,25 p/activitate 
0,25 p/activitate 
0,10 p/activitate 
1 p/an 
 

   Decizii / adeverinţe / adrese / 
delegaţii / corespondență 
Documente oficiale, de 
convocare în grupurile de lucru 
Decizii / documente de numire/ 
convocare 
Alte documente oficiale 
relevante 
Adeverinţe 
Registrul colaboratorilor externi 
ARACIP 
Registrul formatorilor ARACIP 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

h) Participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, județene, 
naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de 
perfecționare în domeniu sau în 
management educațional, dovedite prin 
documente oficiale ale manifestării și care 
demonstrează performanțele deosebite ale 
cadrului didactic în inovarea didactică 

7 

Comunicări la simpozioane:  
- zonale 
- județene 
- naţionale 
- internaţionale 

Participarea la cursuri de perfecționare în 
domeniu sau în management educațional: 

- în domeniul managementului educaţional 
- în domeniul specialităţii 

   - în domenii conexe specialităţii 

 
0,25/ 
zonal/județean 
0,50/national 
1p/international 
 
 
1 p/curs 
0,50 p/curs 
0,25 p/curs 

   Adeverinţe privind participarea 
efectivă cu lucrări la 
simpozioane/ conferinţe 
Copii articole/documente 
Adeverinţe/diplome/ certificate 
Alte documente doveditoare 
relevante 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ MAXIM 30 p     

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, 
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE 

(maximum 10 puncte) 

a) Inițierea/participarea la proiecte/programe 
de formare profesională 

3 

a.1.) iniţiere proiecte/programe de formare 
profesională  
  

Max. 2 
puncte/proiect/ 
program 

   Adeverințe/diplome/ certificate 
de participare 
Liste de participare 
Adeverinţe de la organizatorii 
concursurilor 
Dovezi/confirmări ale aplicării în 
activitatea managerială/la clasă 

a.2.) participare în proiecte/programe de 
formare profesională  
 

Max. 1 punct/ 
proiect/program 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b) Inițierea / participarea la proiecte zonale, 
județene, naționale sau internaționale care 
vizează domeniul activităților extrașcolare și 
care sunt relevante din perspectiva 
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar 
şi a părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a preșcolarilor / 
elevilor profesională 

3 

b.1.) iniţiere proiecte din această categorie  
 

Max. 2 puncte: 
0,25/zonal 
0,50/national 
1p/international 

   Programe de activitate 
Certificate / diplome / 
adeverinţe ale partenerilor 
Alte documente relevante 
 b.2) participare în proiecte din această 

categorie  
 

Max. 1 punct: 
0,25/zonal 
0,50/national 
1p/international 

   

c) Participarea la activități de voluntariat, 
inclusiv participarea la activitățile din cadrul 
Strategiei naţionale de acţiune comunitară, 
îndrumarea de formațiuni/ ansambluri de 
elevi cu activități în domeniul artistic / 
programare/ modelare /robotică, perfomanțe 
dovedite în pregătirea elevilor la concursuri 
cultural-artistice, tehnico-științifice și 
sportive etc. 

2 

Activități în cadrul Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară la nivel: 
- judeţean 
- naţional 
Activități de voluntariat la nivel: 
- judeţean 
- naţional/internaţional 
Îndrumarea de formațiuni/ ansambluri de elevi 
cu activități în domeniul artistic / programare/ 
modelare /robotică, perfomanțe dovedite în 
pregătirea elevilor la concursuri cultural-
artistice, tehnico-științifice și sportive 

 
0,25 p/activitate 
0,50 p/activitate 
 
 
0,25 p/activitate 
0,50 p/activitate 
0,50 p/activitate 

   Certificate/adeverinţe/alte 
dovezi 
Certificate / diplome / 
adeverinţe ale partenerilor 
Programe de activitate 
Alte documente relevante 

d) Inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități de 

2 
- Realizarea de activităţi de schimb de 
experienţă cu alte şcoli, reţele, sau proiecte 

0,25/activitate    Certificate, adeverinţe, 
protocoale, proiecte, alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

învățământ, reţele sau proiecte interşcolare interşcolare 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 10 p     

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 40 puncte) 

a) Atragerea de fonduri europene în cadrul 
unor proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă (Erasmus+, PosDru, POCU, 
Transfrontaliere, Banca Mondială și altele 
similare), de alte finanţări extrabugetare 
pentru unitatea de învăţământ, centre de 
documentare şi informare, laboratoare etc., 
având ca efect creşterea calităţii activităţii 
instituţionale şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul 
alocat calculat conform formulei de 
finanțare 

20 

Finanțări/Sponsorizări atrase de minim  400 lei  
NOTE:  
-  Se pot calcula cumulat finanțările cu sume 
mai mici de 400 lei 
- Finanțările în Euro vor fi calculate în lei la 
cursul de schimb oficial la data obținerii  
- Dacă nu există documente din care reiese 
prețul obiectelor la data obținerii, sponsorizările 
în natură vor fi convertite în lei 

 
 
0,50 p/fiecare 
400 lei finanţare/ 
sponsorizare 
 

   Copii ale protocoalelor/ 
contractelor de finanţare/ 
sponsorizare în care este 
nominalizată unitatea de 
învățământ 
Copii facturi, alte documente 
financiare 
Copii alte documente oficiale 

b) Existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării spaţiilor unității de 
învățământ, a mijloacelor de învăţământ şi a 
altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai 

10 

Realizarea de dotări și achiziții de minim 1000 
lei, corelate cu nevoile comunităţii şcolare și 
ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de 
dezvoltare instituţională 
NOTE:  

 
0,50 p / dotări 
și/sau achiziţii de 
minim 1000 lei 

 

  Copii ale unor documente de 
inventar care evidenţiază 
progresul în privința dotărilor 
și/sau achiziţiiilor de mijloace de 
învăţământ/auxiliare curriculare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională) existenţa unui progres 
semnificativ în privinţa dotării spaţiilor 
unității de învățământ, a mijloacelor de 
învăţământ şi a altor resurse educaţionale, 
conform nevoilor comunităţii şcolare 
(beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi 
personal administrativ) şi ţintelor de 
dezvoltare stabilite prin proiectul de 
dezvoltare instituţională 

-  Se pot calcula cumulat dotările/achizițiile cu 
prețuri mai mici de 1000 lei 
- Prețurile pentru dotările/achizițiile cu prețuri în 
Euro vor fi calculate în lei la cursul de schimb 
oficial la data obținerii 
- Dacă nu există documente din care reiese 
prețul la data obținerii, prețul dotărilor/ 
achizițiilor va fi calculat în lei. 

Lista țintelor din PDI 

c) Participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național, 
precum și/sau în realizarea de parteneriate 
instituţionale în concordanţă cu nevoile 
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu 
efecte pozitive în domeniul incluziunii 
sociale și dezvoltării durabile, inclusiv în 
calitate de observator 

10 

- activitatea în comisii și consilii la nivel de 
unitate/instituție 
 
 
 
 
- Parteneriate realizate 
- Activități realizate în cadrul parteneriatelor 

0,25 p/local 
0,50 p/judetean 
1p/national 
  
 
1 p/parteneriat  
0,25 p/activitate  

   Adeverinţe/decizii/alte dovezi 
care atestă realizarea 
activităţilor  
 
 
Copii ale protocoalelor de 
parteneriat  
Adeverinţe / alte dovezi care 
atestă realizarea activităţilor 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 40 p     
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 110 p     

 

Semnătura candidatului ______________ 
*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 

Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  
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Notă: 
* Dosarul cuprinde:  
a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt consemnate 
documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
d) adeverință de vechime; 
e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic la 
care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la 
documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de 
personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către conducerea 
unității de învățământ. 
* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
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* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F17-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

PROFESORI METODIŞTI AI CASEI CORPULUI DIDACTIC 

 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea  

Funcţia  Profesor metodist 

Unitatea de învăţământ CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI 

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic I 

Calificativ obţinut în perioada 

evaluată 
FOARTE BINE 

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 

 

1. Pentru fiecare criteriu, punctajul calculat pe criteriu nu poate depăşi punctajul maxim acordat criteriului respectiv. 

2. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 și 7 nu pot depăşi punctajele maxime din coloana 2. 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.CRITERIUL 

ACTIVITĂŢILOR 

COMPLEXE CU 

VALOARE 

INSTRUCTIV-

EDUCATIVĂ 

PUNCTAJ MAXIM: 

30 PUNCTE 1p 

a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea 

preşcolarilor, materializate în progresul copiilor pe 

domenii de dezvoltare, înregistrate în Fişa de 

apreciere a progresului copilului preşcolar înainte 

de intrarea în clasa pregătitoare, ca o confirmare a 

parcurgerii coerente şi cu consecvenţă a 

Curriculumului pentru educaţie timpurie în vigoare 

şi a atingerii obiectivelor/elementelor de 

competenţă menţionate în acesta, respectiv, 

rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor 

materializate în progresul elevilor la clasă sau în 

rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene 

naţionale de sfârşit de ciclu/ rezultate obţinute cu 

clasa şi individual la disciplinele de specialitate din 

învăţământul tehnologic și vocaţional, pe baza 

datelor statistice de la nivelul unităţii de 

învăţământ, ca o confirmare a atingerii 

0,25p/ an 

Progresul 

elevilor la 

clasă, rezultate 

ale elevilor la 

testări/ 

examene 

naționale 
0,25p/ an- 

rezultate 

obținute cu 

clasa și 

individual la 

disciplinele de 

specialitate din 

învăţământul 

tehnologic și 

  

 

Adeverinţe eliberate de 

unitățile de învățământ pe 

baza datelor statistice. 

Diplome  
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 
obiectivelor/competenţelor specifice impuse de 

curriculumul şcolar în vigoare  

 

Se va puncta: 

Progresul elevilor la clasă, rezultate ale elevilor 

la testări/ examene naționale, rezultate obținute 

cu clasa și individual la disciplinele de 

specialitate din învăţământul tehnologic și 

vocaţional . 

vocaţional. 

 

 

 

1p 

b) iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/ clasă a 

unor metode, procedee şi tehnici de abordare a 

predării-învăţării-evaluării inovative, preluate 

din cercetarea educațională de profil, 

promovate în cadrul unor proiecte cu finanţare 

externă (inclusiv schimburi de experienţă sau 

mobilităţi), a unor proiecte la nivel judeţean 

(în parteneriat cu instituții de învăţământ 

superior de profil sau organizaţii 

neguvernamentale cu experienţă relevantă în 

 

0,25p/an 

participare 

curs acreditat/ 

avizat 

 

 

0,25p/an 

inițiere/ 

coordonare de 

  

   

Adeverințe, copii atestate 

de formare continuă 



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 91 

Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

domeniu) şi/sau promovate de Ministerul 

Educației Naţionale la nivel naţional, prin 

scrisorile metodice 

Se vor puncta: 

*participările la cursuri în specialitate 

acreditate/ avizate, promovate de MEN  

 Proiecte, programe de formare 

inițiate/ coordonate în vederea 

aplicării la clasă a unor metode, 

procedee și tehnici de abordare 

inovativă a predării, învățării 

evaluării 

proiecte, 

programe de 

formare 

 

 

 

 

 

 

 

 

4p 

c)  performanţe dovedite în pregătirea 

preşcolarilor şi elevilor distinşi la olimpiade 

şcolare şi/ sau concursuri de profil corelat cu 

disciplina predată, materializate prin obţinerea 

premiilor I, II, III, menţiunilor/ premiilor şi 

menţiunilor speciale la etapa judeţeană şi a 

municipiului Bucureşti / interjudeţeană/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Copii ale diplomelor 

elevilor premiaţi sau 

listele cu punctajele/ 

premiile obţinute de elevi, 

conform cu originalul 

Certificate de participare 

Adeverinţe eliberate de 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

naţională/internaţională, incluse în programul 

de activităţi şi în calendarul inspectoratului 

şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi/sau 

pregătirea loturilor olimpice de elevi  

 

- distincții obținute la nivelul unității de 

învățământ/ disciplinei coordonate: 

FAZA INTERNAŢIONALĂ (orice distincţie) 

FAZA NAŢIONALĂ 

- Premiul I 

- Premiul II 

- Premiul III 

- Menţiune 

- Premiu special 

FAZA JUDEŢEANĂ/ INTERJUDEŢEANĂ 

- Premiul I 

- Premiul II 

 

 

 

 

 

 

1p/ an 

 

 

0,75p/ an 

 

 

 

 

0,50p/ an 

 

organizatorii 

concursurilor. 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Premiul III 

- Menţiune 

- Premiu special 

Se vor puncta:  

numai olimpiadele şcolare şi/ sau 

concursuri de profil, materializate prin 

obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor 

speciale la Faza Judeţeană/ 

interjudeţeană/ naţională/ internaţională 

desfăşurate în coordonarea şi/sau 

finanţarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

3p 

d) rezultatele deosebite obţinute în centrele de 

excelenţă, în Centrele de Resurse pentru 

Educaţie şi Dezvoltare, în centrele 

multifuncţionale pentru educaţie timpurie, 

certificate de inspectorul de 

specialitate/organizaţia coordonatoare şi/sau 

rezultate deosebite obţinute cu preşcolarii sau 

 

 

 

 

 

 

1p/participare 

  

 

Copii diplome/ certificate 

adeverinţe 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau 

tulburări de învăţare, certificate de directorul 

unităţii de învăţământ/inspectorul de 

specialitate sau directorul Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ 

Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională  

Se vor puncta:  

participările la workshopuri, seminarii 

conferințe organizate de Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională sau parteneri ai Centrului, 

progresul școlar obținut cu elevii cu Cerințe 

Educaționale Speciale sau tulburări de 

învățare, certificate de directorul unității de 

învățământ/ inspector de specialitate  

 

la activitate 

0,5p/ an 

pentru 

progresul 

școlar obținut 

cu elevii cu 

Cerințe 

Educaționale 

Speciale sau 

tulburări de 

învățare, 

certificate de 

directorul 

unității de 

învățământ/ 

inspector de 

specialitate 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1p 

e) participarea, în calitate de membru al 

comisiei de evaluare/organizare, la 

olimpiadele şi concursurile de profil, etapele 

pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale incluse în programul de 

activităţi şi în calendarul inspectoratului 

şcolar/ Ministerului Educaţiei Naţionale 

Se vor puncta: calitatea de membru în 

comisiile de evaluare/ organizare la 

olimpiadele şi concursurile de profil etapele : 

- Locale  

- Județene 

- Interjudețene 

- Naționale 

- Internaționale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10p/ an –

local 

0,25p/ an –

județean 

0,50p/ an 

interjudețean 

0,75p/an 

național 

1,00p/ an 

internațional 

  

 

Adeverințe, decizii 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2p 

f) rezultate deosebite obţinute în pregătirea 

preşcolarilor/elevilor din categorii 

dezavantajate (preşcolarii sau elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale integraţi în învăţământul 

de masă, copii din familii monoparentale, 

copii în plasament, copii din comunităţi 

sărace, comunităţi izolate, părinţi plecaţi în 

străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în 

spital, copii cu HIV etc.) 

 Se vor puncta:  

* inițierea de activități care au ca scop 

pregătirea pentru succes școlar a elevilor 

provenind din categorii dezavantajate,  

 inițierea de programe, dedicate 

cadrelor didactice care lucrează cu 

elevi din categorii dezavantajate 

1p/an inițiere 

activități  

1p/ an inițiere 

programe  

  

 

Adeverințe eliberate de 

directorul unității  
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1p 

g) implicare în activitatea de tratare diferenţiată 

a preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu 

regim simultan/alternative educaţionale 

şi/sau în implementarea programelor sociale 

(ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, Masa 

caldă, Programul pentru şcoli etc.) 

  Se va puncta: 

* implicarea în activitatea de tratare 

diferențiată a elevilor prin aplicarea la clasă 

a unor metode și tehnici în acest sens 

 Implicarea în calitate de membru în 

proiecte cu caracter social 
 

0,50p/ 

activitate 

0,50p/ 

membru în 

proiecte cu 

caracter social 

  

 

Copii dovezi aplicare a 

metodelor și tehnicilor de 

tratare diferențiată a 

elevilor  

Adeverință care atestă 

calitatea de membru în 

proiecte cu caracter social 

1p 

h) implementarea unor proiecte educaţionale 

inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel 

local/judeţean/ interjudeţean/ național/ 

internațional (ex.de domenii: educaţie 

parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru 

sănătate, educaţie financiară, educaţie 

0,50p/ an 

inițiere, 

organizare, 

implementare. 

 

0,50p/ an 

  

 

Adeverințe * inițierea, 

organizarea și 

implementarea eliberate 

de director  
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

emoţională, educaţie incluzivă, educaţie 

remedială – inclusiv prin elaborarea şi 

operationalizarea planurilor individualizate de 

învăţare, educaţie interculturală, învăţare 

cooperativă, educaţie pentru mişcare etc.) 

şi/sau implicarea în implementarea 

programului ,,şcoala după şcoală” ca activitate 

în norma didactică, respectiv a programului 

,,A doua şansăˮ 

Se va puncta: 

* inițierea, organizarea și implementarea 

proiectelor educaționale/ programelor 

recunoscute și aprobate la nivel 

Local 

Județean 

Interjudețean 

Național 

Internațional 

 Participarea la proiecte educaționale/ 

participare la 

proiecte 

educaționale/ 

programe 

recunoscute și 

aprobate la 

nivel 

Adeverință de participare 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

programe recunoscute și aprobate la 

nivel 

Local 

Județean 

Interjudețean 

Național 

Internațional 

16p 

i) participarea, în calitate de autor/coautor, la 

elaborarea de manuale școlare aprobate de 

Ministerul Educației Naționale sau la 

conceperea unor resurse educaționale 

deschise/ auxiliare curriculare pentru 

disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru a 

asigura accesul elevilor, profesorilor și 

părinților la materiale educaționale de calitate. 

 

i.1) 8 puncte/număr de autori pentru 

personalul didactic de conducere, îndrumare și 

control pentru fiecare manual școlar elaborat 

4p/ număr de 

autori/ an 

pentru 

auxiliare 

curriculare, 

su- 

port de curs, 

ghiduri. 

 

2 

puncte/număr 

de autori 

  

 

Adeverință elaborare 

suport de curs 

Copie copertă 

Adeverință publicare pe 

platformă 
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 100 

Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

în calitate de autor/coautor; 

  

i.2) 4 puncte/număr de autori pentru 

personalul didactic de conducere, îndrumare si 

control pentru fiecare auxiliar curricular la 

elaborarea căruia a participat; 

  

i.3) 2 puncte/număr de autori pentru 

personalul didactic de conducere, îndrumare și 

control pentru fiecare resursă educațională 

publicată în format electronic pe platforme 

educaționale destinate elevilor la elaborarea 

căreia a participat; câte 1 punct/număr de 

autori pentru fiecare actualizare a materialului 

care a presupus o modificare cu cel puțin 25% 

a conținutului 

 

Se vor puncta:* auxiliare curriculare 

destinate cadrelor didactice și părinților, 

pentru fiecare 

resursă 

educațională 

publicată pe 

platforme 

educaționale 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

suport de curs, ghiduri. 

 Materiale publicate pe platforme 

educaționale 

TOTAL 30 
 

 
  

 
  

2. CRITERIUL 

PRIVIND 

PERFORMANŢE 

DEOSEBITE ÎN 

INOVAREA 

DIDACTICĂ / 

MANAGERIALĂ 

PUNCTAJ MAXIM: 

30 PUNCTE 

8p 

a) elaborarea/participare la elaborarea de 

programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline 

opţionale noi), regulamente, metodologii, 

proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel 

naţional şi judeţean) 

 

Se vor puncta:  

programele de formare continuă acreditate, 

avizate MEN, regulamente, metodologii 

Inițierea, aplicarea analizei de nevoi la nivel 

județean 

 

0,50p/ an 

pentru 

elaborarea 

programelor 

de formare 

continuă 

acreditate  

 

0,25/ an 

pentru 

elaborarea 

programelor 

de formare 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

continuă 

avizate 

0,50p/ an 

pentru crearea 

instrumentelor 

de lucru 

privind 

analiza 

nevoilor de 

formare 

 

0,50p/ an 

elaborarea 

raportului 

privind 

nevoile de 

formare la 

nivel județean 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5p 

b) elaborarea/ participare la elaborarea de 

îndrumătoare/ ghiduri metodice, suporturi de curs 

avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul 

Educației Naţionale, articole în reviste/ publicaţii 

de specialitate, înregistrate cu ISBN/ ISSN 

  

Se vor puncta: programele de formare continuă 

avizate MEN, articole în reviste/publicații de 

specialitate 

1p/ an/ 

inițiator 

programe 

avizate MEN 

 

 

0,50p articol 

 

  

 

 

Copii ale documentului 

care atestă autorul, titlul și 

ISBN/ ISSN 

2p 

c)  realizarea/participare la realizarea de softuri 

educaționale în specialitate, platforme de e-

learning pentru susținerea progresului școlar, 

avizate de Ministerul Educației Naționale  

 

Se va puncta:  

Realizarea de softuri educaţionale, platforme de 

e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, 

avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Softuri educaţionale/ platforme de e-learning 

realizate pentru activităţi de formare continuă. 

 

1p/ soft, 

platforme 

pentru 

susținerea 

progresului 

școlar 
1p/ soft, 

platformă e-

learning pentru 

activităţi de 

  

 

Adeverinţe și/ sau print 

screen-uri 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 formare 

continuă. 

2p 

d)  activitatea de mentorat, de formator în 

formarea continuă a personalului din 

învățământ, activitatea susținută în cadrul 

cercurilor pedagogice în vederea promovării 

accesului la o educație de calitate pentru toți 

(se punctează programele de formare şi 

mentorat care răspund cerinței)  

 

 Se va puncta calitatea de membru în 

comisiile de evaluare a dosarelor pentru 

echivalarea în credite conform 

OMECTS5562/ 2011 art. 8 şi 9 a şi b – ca 

activitatea de mentorat  

Activitate de formator în formarea continuă a 

personalului din învățământ  

Activitatea susținută în cadrul cercurilor 

pedagogice 

0,25p/ 

activitate în 

comisia de 

echivalare în 

credite 

conform 

OMECTS5562

/ 2011 art. 8 şi 

9 a şi b 

 

0,50p/activitat

ea de 

formator/ 

program 

 

0,25p/ 

activitate 

  

 

Copii decizii constituirea 

comsiei de echivalare 

Copii proces verbal 

Adeverinţe care 

demonstrează activitatea 

de formator 

Adeverință activitate 

metodică în cadrul 

cercului 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

susținută în 

cadrul 

cercurilor 

pedagogice 

2p 

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, 

comisii paritare/de dialog social, comisii de 

evaluare și asigurare a calității în educație, 

comisii de sănătate şi securitate în muncă, 

activitate în organismele de conducere ale 

organizațiilor sindicale afiliate federațiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învățământ preuniversitar/semnatare 

ale contractului colectiv de muncă la nivel de 

sector de activitate învățământ preuniversitar 

(doar pentru cadrele didactice care nu 

beneficiază de degrevare de la norma de 

predare pentru aceasta activitate), precum și în 

cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor 

didactice la nivel 

1p/an pentru 

calitatea de 

membru în 

Comisia de 

etică, Comisia 

de sănătate și 

securitate în 

muncă 

 

0,50p/ an 

activitatea ca 

membru în 

organizații 

sindicale 

 

  

 

 

Decizii, adeverinţe 
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 106 

Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

local/județean/național/internațional  

Se punctează  

* Activitatea ca membru în Comisia de etică, 

Comisia de sănătate și securitate în muncă 

* Activitatea ca membru în:  

- comisiile paritare/ de dialog social 

Se punctează activitatea în cadrul acestor 

comisii. 

- organismele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale/  

Se punctează activitatea la nivelul 

organizaţiilor sindicale. 

- asociaţiile profesionale ale cadrelor 

didactice  

Se punctează calitatea de membru al 

asociaţiei profesionale 

0,50p/ an 

calitatea de 

membru al 

asociaţiei 

profesionale 

 

 

 

1p/județean/an 

0,5 p/local/an 

 

2p 

f) activitate de metodist, membru în consiliul 

consultativ de specialitate de la nivelul 

inspectoratului școlar, coordonator de cerc 

1p/ an 

activitate 

metodist ISJ 

  

 

 

Decizii/ documente de 

numire 



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 107 

Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul 

de specialitate și de inspectorul școlar general 

sau de director 
 

- Se punctează : 

- Metodist al IŞJ;  

- Membru în Consiliul consultativ de 

specialitate al IȘJ;  

- Membru în Comisia Naţională de 

Specialitate; 

- Coordonator de cerc pedagogic; 

0,50p/ an 

coordonator 

cerc 

pedagogic 

Adeverinţe 

 

2p 

g) activitate desfășurată, la solicitarea 

Ministerului Educației Naționale, în cadrul 

Comisiei Naționale de Specialitate, a unor 

comisii tehnice/grupuri de lucru pentru 

elaborarea unor acte normative/administrative, 

în calitate de reprezentant desemnat de către 

comisiile naționale de organizare și 

desfășurare a examenelor naționale, activitatea 

1p/ an 

participare în 

Comisii 

Naționale de 

organizare și 

desfășurare a 

examenelor 

naționale 

  

 

Convocator, adeverințe 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

de evaluator de manuale școlare/auxiliare 

didactice/mijloace de învățământ/resurse 

educaționale deschise/portofolii pentru Corpul 

Național de Experți în Management 

Educațional  

Se punctează: 

 participarea în Comisii Naționale de 

organizare și desfășurare a 

examenelor naționale 

 participarea în cadrul comisiilor 

tehnice/ grupuri de lucru pentru 

elaborarea unor acte normative/ 

administrative 

1p/ an 

participarea în 

cadrul 

comisiilor 

tehnice/ 

grupuri de 

lucru pentru 

elaborarea 

unor acte 

normative/ 

administrative 

 

7p 

h) participarea cu comunicări la simpozioane, 

conferințe zonale, județene, naționale şi/sau 

internaționale, cursuri de perfecționare în 

domeniu sau în management educațional, 

dovedite prin documente oficiale ale 

manifestării şi care demonstrează 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diplome de participare, 

Adeverinţe, Certificate/ 

Atestate 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

performantele deosebite ale cadrului didactic 

în inovarea didactică 

Se punctează: participarea cu comunicări la 

simpozioane, conferințe  

Zonale 

Județene 

Naționale 

Internaționale  

 participarea la cursuri de 

perfecționare în domeniu sau în 

management educațional 

 

 

 

0,50p/ an/ 

Zonal 

0,75p/ 

an/Județean 

1p/ 

an/Național 

2p/ 

an/Internațion

al 

 

0,50p/ curs 

TOTAL 30       

3. CRITERIUL 

PRIVIND 

ACTIVITĂŢILE 
3p 

a)  inițierea/participarea la proiecte/programe 

de formare profesionala  

  

a.1.) 2 puncte pentru personalul didactic de 

1p/ an inițiere 

proiecte/ 

programe 

1p/ an 

  

 

Copii aviz/ ordin 

acreditare 

Adeverinţe eliberate de 

organizatorii programelor 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EXTRACURRICULA

RE ȘI IMPLICAREA 

ÎN PROIECTE 
(inclusiv proiecte cu 

finanțare europeană 

nerambursabilă: 

Erasmus+, POSDRU, 

POCU, Transfrontaliere, 

Banca Mondială și altele 

similare )/programe de 

formare profesională  

PUNCTAJ MAXIM: 

10 PUNCTE 

conducere, îndrumare şi control care inițiază 

proiecte/programe de formare profesionala; 

  

a.2.) maximum 1 punct pentru personalul 

didactic de conducere, îndrumare şi control 

care participa în proiecte/programe de formare 

profesională; 

 

Se punctează: * inițierea de 

proiecte/programe de formare profesională 

 

 participarea în proiecte/programe de 

formare profesională; 

participare 

proiecte/ 

programe 

 

3p 

b) inițierea/participarea la proiecte zonale, 

județene, naționale sau internaționale care 

vizează domeniul activităților extrașcolare și 

care sunt relevante din perspectiva prevenirii 

și combaterii abandonului școlar și a părăsirii 

timpurii a școlii sau pentru dezvoltarea 

 

 

 

 

 

2p- Inițiere  

  

 

Diplome/ Adeverinţe/ 

Decizii de coordonator al 

activităţilor 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

personală/ profesională a preșcolarilor/elevilor  

  

Se punctează:  

inițierea proiectelor din această categorie la 

nivel 

Zonal 

Județean 

Național  

  

 

 

 

 

 

participarea în proiecte din această categorie 

la nivel 

Zonal 

Județean 

Național  

 

0,25p/ inițiere 

PROIECT la 

nivel Zonal  

0,75p/ inițiere 

PROIECT la 

nivel Județean 

1p/ inițiere 

PROIECT la 

nivel Național 

 

 

1p- Participare 

 

0,25p/ 

participare 

PROIECT la 

nivel Zonal  

0,25p/ 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 

participare 

PROIECT la 

nivel Județean 

0,50/ 

participare 

PROIECT la 

nivel Național 

2p 

 participarea la activități de voluntariat, 

inclusiv participarea la activitățile din 

cadrul Strategiei naționale de acțiune 

comunitară, îndrumarea de 

formațiuni/ansambluri de elevi cu 

activități în domeniul 

artistic/programare/modelare/robotică, 

performanțe dovedite în pregătirea 

elevilor la  concursuri cultural-artistice, 

tehnico-ştiinţifice și sportive etc. 

 
Se vor puncta: * participarea la activități de 

0,50p/ 

participare la 

activități de 

voluntariat  

0,50p/ 

participare 

activitățile 

din cadrul 

Strategiei 

naționale de 

acțiune 

comunitară 

  

 

Adeverinţe/ alte dovezi 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

voluntariat  

 participarea la activitățile din cadrul 

Strategiei naționale de acțiune 

comunitară 

 îndrumarea cadrelor didactice care au 

organizat activități cultural-artistice în 

care au fost angrenate formațiuni/ 

ansambluri de elevi 

 participarea elevilor la  concursuri 

cultural-artistice, tehnico- ştiinţifice și 

sportive etc. 
 

0,50p/ 

îndrumarea 

cadrelor 

didactice care 

au organizat 

activități 

cultural-

artistice în 

care au fost 

angrenate 

formațiuni/ 

ansambluri de 

elevi 

0,50p/ î 

particaparea 

elevilor la  

concursuri 

cultural-

artistice, 

tehnico- 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ştiinţifice și 

sportive, etc. 

2p 

d)  inițierea/ organizarea/ participarea la schimburi 

de experiență cu alte unități de învățământ, rețele 

sau proiecte interșcolare  

 

 

Se vor puncta: 

 * Inițierea de schimburi de experiență cu alte 

unități de învățământ, rețele sau proiecte 

interșcolare  

 

 Organizarea de schimburi de experiență 

cu alte unități de învățământ, rețele sau 

proiecte interșcolare  

  

 Participarea la schimburi de experiență 

cu alte unități de învățământ, rețele sau 

proiecte interșcolare  

 

1p/ activitate de 

Inițiere a 

schimburilor de 

experiență cu 

alte unități de 

învățământ, 

rețele sau 

proiecte 

interșcolare  

0,50p/ 

Organizarea 

de schimburi de 

experiență cu 

alte unități de 

învățământ, 

rețele sau 

proiecte 

interșcolare  

  

 

Copii acorduri de 

parteneriat cu unitățile de 

învățământ 

Adeverințe privind 

calitatea de organizator, 

adeverință de participare 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,50p/ 

Participarea la 
schimburi de 

experiență cu 

alte unități de 

învățământ, 

rețele sau 

proiecte 

interșcolare 

TOTAL 10       

4. CRITERIUL 

PRIVIND  

CONTRIBUŢIA LA 

DEZVOLTAREA 

INSTITUŢIONALĂ 

PUNCTAJ MAXIM: 

40 PUNCTE 

20p 

a) atragerea de fonduri europene în cadrul 

unor proiecte cu finanțare europeană 

nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU, 

Transfrontaliere, Banca Mondială și altele 

similare), de alte finanțări extrabugetare pentru 

unitatea de învățământ, centre de documentare 

și informare, laboratoare etc., având ca efect 

creșterea calității activității instituționale și a 

procesului de predare-învățare-evaluare, 

4p/ calitatea 

de membru în 

echipa de 

implementarea 

a proiectelor 

cu finanțare 

europeană 

nerambursabil

ă 

  

 

Decizii, Adeverinţe CCD, 

Adeverințe parteneri, 

Aviz ISJ înființare CDI 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

încadrarea în bugetul alocat calculat conform 

formulei de finanțare  

  

Se vor puncta: 

 Implementarea de proiecte cu 

finanțare europeană nerambursabilă  

 Implementarea de programe de 

formare  

- Avizate 

- Acreditate 

- Autorizate  

 Organizarea de simpozioane 

 Organizare de conferințe/ workshop- 

uri/ seminarii 

 Înființarea de CDI-uri 

 

5p/ curs 

acreditat 

implementat 

3p/ curs avizat 

implementat 

2p/ curs 

autorizat 

implementat 

3p/ 

organizarea 

simpozioanelo

r 

2p/ 

organizarea 

conferinţelor/ 

workshop-uri/ 

seminarii,  

1p/ înfiinţare 

CDI-uri 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10p 

b) existența unui progres semnificativ în 

privința dotării spațiilor unității de 

învățământ, a mijloacelor de învățământ și 

a altor resurse educaționale, conform 

nevoilor comunității școlare (beneficiari ai 

educației, cadre didactice și personal 

administrativ) și țintelor de dezvoltare 

stabilite prin proiectul de dezvoltare 

instituțională  

Se va puncta: 

 organizarea și implementarea de 

programe de formare dedicate cadrelor 

didactice și personalului administrativ în 

vederea dezvoltării competențelor de 

atragere a fondurilor necesare dotării 

spațiilor unităților de învățământ, cu 

mijloacelor de învățământ și alte resurse 

educaționale 

 elaborarea suporturilor de curs/ 

volumelor electronice educaționale 

5p/ program 

organizat și 

implementat  

 

5p/ suport de 

curs/ volum 

electronic 

elaborat 

 

  

 

Adeverinţe/ aviz MEN 

pentru programele de 

formare  
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

conform nevoilor comunității școlare ( 

elevi, cadre didactice, personal 

administrativ) și facilitarea accesului la 

sursa menționată  

10p 

c) participare și implicare în activitatea 

comisiilor și consiliilor la nivel de unitate 

/instituție/ local/ județean/ național, precum 

și/sau în realizarea de parteneriate 

instituționale în concordanță cu nevoile 

comunității școlare și cu țintele stabilite, cu 

efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale 

și dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de 

observator  

 

 Se vor puncta: 

*        Participările în activitatea comisiilor și 

consiliilor la nivel: 

* de unitate  

Local  

2p/an 

participare ca 

membru în 

CA unitate( 

local) 

2p/calitatea de 

președinte/ 

evaluator/secr

etar în comisia 

de evaluare a 

participanților 

la programe 

acreditate 

(național) 

2p/an pentru 

  

 

Decizii, Adrese de 

monitorizare, Minute 

Copii parteneriate 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 

candidat 

Punctaj 

maxim 
Subcriterii

1
 

Punctaj 

maxim/ 

subcriteriu 

Auto- 

evalu

are 

Evalu

are 

IȘJ 

Evaluare 

contestații 
Dovezi şi pagina 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Județean 

Național 

          Parteneriatele instituționale în 

concordanță cu nevoile comunității 

 

participarea în 

comisia de 

monitorizare 

postformare 

(județean) 

 

1p/ parteneriat 

 

TOTAL 40       

TOTAL GENERAL 110       

 

Semnătura candidatului ______________ 
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*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 

Comisia de evaluare 

Nume și prenume 
Funcția în cadrul 

comisiei 
Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 

Comisia de contestații 

Nume și prenume 
Funcția în cadrul 

comisiei 
Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  
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Notă: 

* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în 

care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 

b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 

c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 

d) adeverință de vechime; 

e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de 

personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 

f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să 

conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 

g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt 

certificate activitățile desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul 

școlar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la 

care candidatul depune dosarul; 

i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu 

originalul” de către conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 

* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi 

paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu 

vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. 

* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 122 

* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 

* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente 

doveditoare, din perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 

* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F18-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

EDUCATOARE/ INSTITUTOR/ PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 
 
1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 
(maximum 77 puncte) 

a) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor, materializate în 
progresul copiilor pe domenii de 
dezvoltare, înregistrate în Fișa de 
apreciere a progresului copilului 
preșcolar înainte de intrarea în clasa 

6 

Evaluările finale ale copiilor, ce reflectă 
performanţele şi evoluţia acestora.  
Ponderea calificativelor de „Foarte bine” 
în procent de: 
- 80-100%; 

 
 
 
 

1 p/ an 

   Adeverinţe şi statistici 
oficiale; rezultate evaluări 
finale; raport de progres 
şcolar grupa mare. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

pregătitoare, ca o confirmare a 
parcurgerii coerente și cu consecvență a 
Curriculumului pentru educație timpurie 
în vigoare și a atingerii obiectivelor/ 
elementelor de competență menționate 
în acesta, pe baza datelor statistice de la 
nivelul unităţii de învăţământ. 

- 60-79,9%; 
- sub 60%. 
Fişa de apreciere a progresului copilului 
la finalul grupei mari. 
 

0,75 p/ an 
0,5 p/ an 

2p/promoţie 

b) iniţierea şi/sau aplicarea la grupă a 
unor metode, procedee şi tehnici de 
abordare a predării-învățării-evaluării 
inovative, preluate din cercetarea 
educaţională de profil, promovate în 
cadrul unor proiecte cu finanțare externă 
(inclusiv schimburi de experiență sau 
mobilități), a unor proiecte la nivel 
județean (în parteneriat cu instituții de 
învățământ superior de profil sau 
organizații neguvernamentale cu 
experiență relevantă în domeniu) și/sau 
promovate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale la nivel național, prin scrisorile 
metodice. 

6 

- utilizare platformă/ soft educaţional/ 
aplicaţie; 
- valorificarea elementelor inovative de 
abordare a predării-învățării-evaluării din 
lucrările de gradul I, de licenţă sau ca 
urmare a unor schimburi de experienţă 
în domeniul didactic; 
- implementarea proiectelor din 
Scrisoarea metodică. 
 

0,5p/ aplicaţie 
0,5p/an 

 
 
 

0,5 p/ proiect 

   Adeverinţă director; fişă de 
asistenţă director; 
printscreen platformă; 
copie copertă soft 
educaţional; extrase, 
conform cu originalul. 

c) performanţe dovedite în pregătirea 20 Judeţeană      Maxim 4 p    Adeverinţă director; copii 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

preșcolarilor și elevilor distinşi la 
concursuri de profil, materializate prin 
obţinerea premiilor I, II, III, 
menţiunilor/premiilor și mențiunilor 
speciale la etapa judeţeană 
/interjudeţeană/ naţională/ internaţională, 
incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratului şcolar/ 
Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune/ premii şi menţiuni speciale 

1p/ premiu 
1p/ premiu 

0,5p/ premiu 
0,25p/ premiu 

diplome, certificate de 
participare, adeverinţe 
eliberate de organizatorii 
concursurilor. Este indicat 
să se precizeze pe 
diplomă numele cadrului 
didactic coordonator. 

Interjudeţeană    
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune/ premii şi menţiuni speciale  

Maxim 5 p 
1p/ premiu 
1p/ premiu 

0,5p/ premiu 
0,25p/ premiu 

   

Naţională       
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune/ premii şi menţiuni speciale 

Maxim  8p 
1p/ premiu 
1p/ premiu 
1p/ premiu 

0,5p/ premiu 

   

Internaţională    
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune/ premii şi menţiuni speciale 

Maxim 10p 
1,5/ premiu 
1p/ premiu 

0,5p/ premiu 
0,5p/ premiu 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

d) rezultatele deosebite obţinute în 
centrele de excelență, în Centrele de 
Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, 
în centrele multifuncţionale pentru 
educaţie timpurie, certificate de 
inspectorul  de specialitate/ organizaţia 
coordonatoare și/sau rezultate deosebite 
obținute cu preşcolarii cu cerinţe 
educaţionale speciale şi/sau tulburări de 
învăţare, certificate de directorul unităţii 
de învăţământ/inspectorul de specialitate 
sau directorul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

4 

- activităţi cu preşcolari cu cerinţe 
educaţionale speciale; 
- activitate și rezultate obținute în 
pregătirea preșcolarilor cu dificultăți de 
învățare. 
 

1,5 p/ copil 
 

0,5 p/ copil / 
an 

   Adeverinţă CJRAE/ 
DGASPC/alte centre de 
asistenţă socială/ director/ 
inspector de specialitate; 
certificat medical. 
Dovezi ale progresului 
preşcolarului.  

e) participarea, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/ organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, 
etapele judeţene, interjudeţene, naţionale 
şi internaţionale incluse în programul de 
activităţi şi în calendarul inspectoratului 
şcolar/ Ministerului Educaţiei Naţionale. 

8 

La nivel judeţean 
Membru al comitetului de organizare 
Evaluator 

Maxim 2 p  
1p/ activitate 

0,5p/ activitate 

   Adeverinţă director; copii 
diplome, certificate de 
participare, decizii, 
adeverinţe eliberate de 
organizatorii concursurilor. 

La nivel interjudeţean 
Membru al comitetului de organizare 
Evaluator 

Maxim 4 p  
1p/ activitate 

0,5p/ activitate 

   

La nivel naţional 
Membru al comitetului de organizare 
Evaluator 

 Maxim 5 p  
1p/ activitate 
1p/ activitate 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

La nivel internaţional 
Membru al comitetului de organizare 
Evaluator 

 Maxim 7 p  
1p/ activitate 
1p/ activitate 

   

f) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor din categorii  
dezavantajate (preşcolarii cu cerinţe 
educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, copii din familii 
monoparentale, copii în plasament, copii 
din comunități sărace, comunități izolate, 
părinți plecați în străinătate, copii 
şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii 
cu HIV etc.). 12 

- organizarea de activităţi pentru 
preşcolarii cu cerinţe educaţionale 
speciale integraţi în învăţământul de 
masă, copii din familii monoparentale, 
copii în plasament, copii din comunități 
sărace, comunități izolate, părinți plecați 
în străinătate, copii şcolarizaţi la 
domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc. 
(Ateliere Şotron, Săptămâna porţilor 
deschise, Grădiniţa de vară, etc.); 
- utilizarea unor metode didactice 
inovatoare în integrarea copiilor cu 
cerinţe educative speciale în grădiniţele 
de masă, a copiilor proveniţi din familii 
monoparentale, copii în plasament, copii 
din comunități sărace, comunități izolate, 

1p/ activitate/ 
an 

 
 
 
 
 

1p/ an 

   Adeverință director; 
proiecte educaţionale; plan 
de intervenţie 
personalizată; programe 
individuale de pregătire; 
fişe de asistenţă – activităţi 
integrate; minute; procese-
verbale; raport de progres 
şcolar. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

părinți plecați în străinătate, copii 
şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii 
cu HIV; desfăşurarea de activităţi 
integrate; tratare diferenţiată. 

g) implicare în activitatea de tratare 
diferențiată a preșcolarilor din grupele 
combinate/alternative educaţionale 
și/sau în implementarea programelor 
sociale (ex.: Rechizite şcolare, Tichet 
social, Masa caldă, Programul pentru 
şcoli etc.). 

2 

- utilizarea unor metode de aplicare a 
principiului tratării diferenţiate şi 
individualizate la grupele 
combinate/alternative educaţionale; 
- participare directă la implementarea 
programelor sociale: Legea 248, Masa 
caldă, Lapte-corn etc. 

0,5 p/an 
 
 

1p/ program/ 
an 

   Adeverinţă director,  fişă 
asistenţă director – 
activităţi integrate; minute; 
procese-verbale; decizii. 

h) implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 
aprobate la nivel local/ județean/ 
interjudețean/ național/ internațional (ex. 
de domenii: educație parentală, educație 
ecologică, educație pentru sănătate, 
educație financiară, educație emoțională, 
educație incluzivă, educație remedială – 
inclusiv prin elaborarea şi 
operaţionalizarea planurilor 

3 

- participarea în calitate de coordonator/ 
membru al echipei de implementare a 
unor proiecte educaţionale inovatoare 
având ca temă educația parentală, 
educația ecologică, educația pentru 
sănătate, educația financiară, educația 
emoțională, educația incluzivă, educația 
remedială, educația interculturală, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Adeverinţă director, 
minute, procese-verbale, 
protocoale de parteneriat. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

individualizate de învăţare, educație 
interculturală, învățare cooperativă, 
educație pentru mișcare etc.). 

învățarea cooperativă, educația pentru 
mișcare etc., la nivel: 
- judeţean 
 
- interjudeţean 
 
- naţional 
 
- internaţional 

 
0,5p/ 0,25 p 
proiect/ an 
1p/ 0,5 p 

proiect/ an 
1,5p/ 0,75 p 
proiect/ an 

2p/ 1 p 
proiect/ an 

i) participarea, în calitate de 
autor/coautor, la elaborarea de manuale 
şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau la conceperea unor 
resurse educaționale deschise/ auxiliare 
curriculare pentru disciplinele de studiu, 
oferite gratuit pentru a asigura accesul 
preşcolarilor, cadrelor didactice și 
părinților la materiale educaționale de 
calitate. 

16 

i.1) manual şcolar elaborat în calitate de 
autor/ coautor.  

14 puncte/ 
număr de 

autori 

 

  Adeverinţă director, copie 
copertă manual, contract 
colaborare editură etc. 

i.2) auxiliar curricular aprobat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale la 
elaborarea căruia a participat.  

8 puncte/ 
număr de 

autori 

 

  Adeverinţă director, copie 
copert, contract colaborare 
editură etc. 

i.3) - resursă educaţională publicată în 
format electronic pe platforme 
educaţionale destinate preşcolarilor, 
părinţilor sau cadrelor didactice din 

4 puncte/ 
număr de 

autori 
 

 

  Adeverinţă director, 
printscreen platformă. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

învăţământul preşcolar;  
- actualizare a materialului care a 
presupus o modificare cu cel puţin 25% 
a conţinutului. 

1 punct/ 
număr de 

autori. 

TOTAL CRITERIUL 1 PUNCTAJ MAXIM 77 p     

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ 
(maximum 14 puncte) 

a) elaborarea/participarea la elaborarea 
de programe şcolare (inclusiv cele 
pentru discipline opţionale noi), 
regulamente, metodologii, proceduri, 
studii/cercetări în domeniu (nivel 
național și județean). 

2 

Participarea în calitate de autor/coautor 
la elaborarea la nivel naţional şi 
judeţean de: 
- programe şcolare; 
- regulamente / metodologii; 
- proceduri; 
- studii/ cercetări în domeniul 

educaţiei preşcolare. 

 
 

0,5p/programă 
0,5p/document 
0,5p/procedură 
0,5p/material 

   Adeverinţă director/ 
inspector şcolar; copii 
documente; programe 
şcolare pentru discipline 
opţionale noi, însoţite de 
suportul de curs avizate de 
IŞJ. 

b) elaborarea/ participarea la elaborarea 
de îndrumătoare/ ghiduri metodice, 
suporturi de curs avizate de 
inspectoratul şcolar sau de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, articole în reviste/ 
publicații de specialiate, înregistrate cu 

2 

Participarea în calitate de autor/coautor 
la elaborarea de: 
- îndrumătoare/ ghiduri metodice; 
- suporturi de curs avizate IŞJ sau 

MEN; 

 
 

1p/carte 
1p/ suport de 

curs 

   Adeverinţe; copii copertă 
auxiliar/  ghid metodic/ 
suport de curs. 
 
Copii ale documentului 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

ISBN/ISSN. - articole în reviste/ publicaţii de 
specialitate 

înregistrate cu ISBN/ISSN. 

0,5 p articol care atestă autorul, titlul şi 
ISBN/ISSN. 

c) realizarea/participarea la realizarea de 
softuri educaţionale în specialitate, 
platforme de e-learning pentru 
susţinerea progresului şcolar, avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

1 

- realizare de softuri educaționale în 
specialitate, platforme de e-learning 
pentru susținerea progresului școlar. 

0,5p/soft/ 
platformă 

   Certificate, adeverințe, 
print screen-uri, copii 
copertă soft. 

d) activitatea de mentorat, de formator în 
formarea continuă a personalului din 
învăţământ, activitatea susţinută în 
cadrul cercurilor pedagogice în vederea 
promovării accesului la o educație de 
calitate pentru toți (se punctează 
programele de formare și mentorat care 
răspund cerinței). 

3 

- mentorat; 
- formator; 
 

- activitatea susţinută în cadrul cercurilor 
pedagogice în vederea promovării 
accesului la o educație de calitate pentru 
toți: 

- activitate demonstrativă; 
- referat. 

0,5p/an 
1 p/curs 
susținut 

 
 
 

0,5p/activitate 
0,25p/referat 

   Adeverinţe, documente de 
convocare în grupurile de 
lucru / adeverinţe privind 
calitatea formator/mentor, 
de demonstrare a activităţii 
de formator/mentor. 
Adeverinţe susţinere 
activităţi de promovare a 
unei educaţii de calitate. 

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, 
comisii paritare/de dialog social, comisii 
de evaluare și asigurare a calității în 
educație, comisii de sănătate și 

2 

Activitate desfăşurată în calitate de: 
- membru în comisia de etică al ISJ; 
membru în comisia paritară a ISJ/ 

 
0,25p/an 

 

   Adeverinţă eliberată de 
unitatea de învăţământ cu 
precizarea nominală a 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

securitate în muncă, activitate în 
organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar (doar 
pentru cadrele didactice care nu 
beneficiază de degrevare de la norma de 
predare pentru această activitate), 
precum şi în cadrul asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice la 
nivel local/ judeţean/ naţional/ 
internaţional. 

comisia județeană de dialog social; 
- coordonator/membru CEAC; 
- coordonator/membru în Comisia de 
securitate şi sănătate în muncă; 
- comisii de situații de urgență, PSI 
- membru în organismele de conducere 
ale organizaţiilor sindicale  

 
1p/0,25p/an 

0,5p/0,25/ an 
 
 

1p/județean/a
n 

0,5 p/local/an 
 

perioadelor în care s-a 
realizat activitatea; copie 
decizii. 
 
Adeverință eliberată de 
președintele organizației 
sindicale din care face parte 
Adeverinţe/diplome/ 
certificate. 
 

f) activitate de metodist, membru în 

consiliul consultativ de specialitate de la 
nivelul inspectoratului școlar, 
coordonator de cerc pedagogic, 
certificată, după caz, de inspectorul de 
specialitate şi de inspectorul şcolar 
general sau de director. 

1 

Activitatea depusă în calitate de: 
- metodist;  
- membru în consiliul consultativ de 
specialitate de la nivelul IȘJ;  
- coordonator de cerc pedagogic. 

 
0,5p/an 
0,5p/an 

 
0,25p/an 

   Adeverinţe/ delegaţii/ 
decizii.  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

g) activitate desfăşurată, la solicitarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
cadrul Comisiei Naționale de 
Specialitate, a unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte normative/ 
administrative, în calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile 
naționale de organizare și desfășurare a 
examenelor naționale, activitatea de 
evaluator de auxiliare didactice/mijloace 
de învățământ/ resurse educaţionale 
deschise/ portofolii pentru Corpul 
Naţional de Experţi în Management 
Educaţional. 

2 

Activitate desfăşurată ca: 
- membru în comisia naţională de 
specialitate;  
- membru în comisii tehnice/ grupuri de 
lucru pentru elaborarea unor acte 
normative/ administrative, în calitate de 
reprezentant desemnat de către 
comisiile naționale de organizare și 
desfășurare a examenelor naționale; 
- evaluator de auxiliare didactice/ 
mijloace de învățământ/ resurse 
educaţionale deschise/ portofolii pentru 
Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional. 

 

0,5p/ an 
0,5p/activ./an 
 
 
 
 
 

1p/activ./an 
 

   Decizii/ documente de 
convocare/ adeverinţe. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

h) participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, 
județene, naţionale şi/sau internaţionale, 
cursuri de perfecționare în domeniu sau 
în management educațional, dovedite 
prin documente oficiale ale manifestării 
și care demonstrează performanțele 
deosebite ale cadrului didactic în 
inovarea didactică. 

1 

- participarea cu comunicări la 
simpozioane/ conferințe  

- județene 
- naționale 
- internaționale 

- participarea la cursuri de perfecționare 
în domeniu sau în management 
educațional, dovedite prin documente 
oficiale ale manifestării: 

- în domeniul managementului 
educaţional; 

- în domeniul specialităţii; 
- aplicarea în activitatea curentă a 

achiziţiilor dobândite la cursurile de 
formare. 

 
 

0,25p/lucrare 
0,5p/lucrare 

0,75p/lucrare 
 
 
 

0,5p/curs 
0,5p/curs 
0,25p/an 

 
 

   Adeverinţe/ diplome/ 
certificate de participare/ 
liste de participare/ 
adeverinţă director. 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ MAXIM 14p     

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, 
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE 

(maximum 14 puncte) 

a) inițierea/ participarea la proiecte/ 6 a.1.) iniţiere proiecte/ programe de Maxim 4 p    Copii după proiectul/ 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

programe de formare profesională. formare profesională. 
 
 

1 p/ proiect/ 
program de 

formare 

programul de formare 
profesională din care să 
reiasă că programul de 
formare este acreditat/ 
avizat de M.E.N. 

a.2.) participare în proiecte/programe de 
formare profesională. 
 
 

Maxim 2 p 
0,5 p/ proiect/ 
program de 

formare 

   Adeverințe, certificate, 
diplome din care să reiasă 
că programul de formare 
este acreditat/ avizat de 
M.E.N. 

b) inițierea/ participarea la proiecte 
zonale, județene, naționale sau 
internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare și care sunt 
relevante din perspectiva prevenirii şi 
combaterii abandonului şcolar şi a 
părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a preșcolarilor. 

4 

b.1.) iniţierea unor proiecte pentru 
activităţi extraşcolare menite să prevină/ 
diminueze abandonul școlar și părăsirea 
timpurie a școlii sau pentru dezvoltarea 
personală a preșcolarilor la nivel: 

- zonal 
- judeţean 
- naţional 
- internaţional 

Maxim 3 p 
 
 
 
 

0,5p/ proiect 
1p/ proiect 

1,5p/ proiect 
2p/ proiect 

   Adeverinţe eliberate de 
unitatea de învăţământ; 
copii după parteneriat din 
care să reiasă și echipa de 
implementare; alte 
documente relevante. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

b.2) participarea la proiecte pentru 
activităţi extraşcolare menite să prevină/ 
diminueze abandonul școlar și părăsirea 
timpurie a școlii sau pentru dezvoltarea 
personală a preșcolarilor la nivel: 

- zonal 
- judeţean 
- naţional 
- internaţional 

Maxim 1 p 
 
 
 
 

0,25p/ proiect 
0,5p/ proiect 

0,75p/ proiect 
1p/ proiect 

   Adeverinţe eliberate de 
unitatea de învăţământ; 
alte documente relevante. 

c) participarea la activități de voluntariat, 
inclusiv participarea la activitățile din 
cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară, îndrumarea de formațiuni/ 
ansambluri de preşcolari cu activități în 
domeniul artistic, perfomanțe dovedite în 
pregătirea preşcolarilor la concursuri 
cultural-artistice, tehnico-științifice și 
sportive etc. 

2 

- activități de voluntariat la nivel local/ 
judeţean/ naţional/ internaţional inițiate 
sau la care a participat; 
- activitate dovedită în cadrul Strategiei 
naționale de acțiune comunitară la nivel 
județean/ național; 
- îndrumarea de formațiuni/ ansambluri 
de preşcolari cu activități în domeniul 
artistic; 
- perfomanțe dovedite în pregătirea 

0,25p/ 0,5p/  
0,75p/1p/ 
activitate 
0,5p/1p/ 
activitate 

0,5 p/ 
activitate 

0,5 p/ 
activitate 

 

   Certificate, adeverințe, 
proiecte/ alte dovezi. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

preşcolarilor la concursuri cultural-
artistice, tehnico-științifice și sportive etc. 

d) inițierea/ organizarea/ participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități 
de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare. 

2 

Activitate dovedită în cadrul schimburilor 
de experienţă cu alte unități de 
învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare în calitate de: 
- organizator; 
 
- participant. 
 

 
 
 

0,5 p/ 
activitate 
0,25 p/ 

activitate 

   Adeverințe, diplome, 
certificate, procese-verbale 
certificate de către 
directorul unității. 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 14 p     

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 5 puncte) 

a) atragerea de fonduri europene în 
cadrul unor proiecte cu finanțare 
europeană nerambursabilă (Erasmus+, 
PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca 
Mondială și altele similare), de alte 
finanţări extrabugetare pentru unitatea 
de învăţământ, centre de documentare şi 
informare etc., având ca efect creşterea 

2 

- atragerea de finanţări extrabugetare, 
având ca efect creşterea calităţii 
activităţii instituţionale şi a procesului de 
predare-învăţare-evaluare. 

0,25p/ finanţare 
obţinută 

   Copie protocol şi contract 
sponsorizare/ copii după 
contracte de finanţare; 
copii alte documente 
oficiale. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

calităţii activităţii instituţionale şi a 
procesului de predare-învăţare-evaluare, 
încadrarea în bugetul alocat calculat 
conform formulei de finanțare. 

b) existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării spaţiilor unității de 
învățământ, a mijloacelor de învăţământ 
şi a altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari 
ai educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională. 

1 

- aportul la îmbunătăţirea dotării 
spaţiilor unităţii de învăţământ; 
achiziţionarea de mijloace de învăţământ 
şi a altor resurse educaţionale. 

0,5p/ activitate 
de dotare/ 
achiziţie 

 
 
 
 

  Copii ale unor documente 
de inventar; adeverinţe. 

c) participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/ instituție/ local/  județean/ 
național, precum și/sau în realizarea de 
parteneriate instituţionale în 
concordanţă cu nevoile comunităţii 
şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte 
pozitive în domeniul incluziunii sociale și 
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate 
de observator. 

2 

- participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de unitate/ 
instituție/ local/ județean/ național, cu 
efecte pozitive în domeniul incluziunii 
sociale și dezvoltării durabile 
- observator din partea sindicatului; 

 
- realizarea de parteneriate 
instituţionale în concordanţă cu nevoile 

0,25 p/ 
activitate 

 
 
 

0,5/an 
 

0,25p/  
parteneriat 

 
 

  Copii ale protocoalelor de 
parteneriat; adeverinţe de 
participare. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, 
cu efecte pozitive în domeniul incluziunii 
sociale și dezvoltării durabile. 

iniţiat 
 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 5p     

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 110     

 

Semnătura candidatului ______________ 
*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 

Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  
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Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

 
 

Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
d) adeverință de vechime; 
e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
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g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin aces tea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F19-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR/INSTITUTOR/ÎNVĂȚĂTOR 
 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 
 
1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 
(maximum 77 puncte) 

a) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor, materializate în 
progresul copiilor pe domenii de 
dezvoltare, înregistrate în Fișa de 

6 

a.1. Rezultate la clasă justificate prin calificative 
anuale/competențe realizate (clasa pregătitoare): 
-≥ 80%-F.b.la lb. rom./mat 
 

 
 

Max.5p 
0.50p/ an/disciplină 

    adeverinţe de la unitatea 
şcolară, întocmite pe baza 
documentelor școlare 
(cataloage, registre matricole, 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

apreciere a progresului copilului 
preșcolar înainte de intrarea în clasa 
pregătitoare, ca o confirmare a 
parcurgerii coerente și cu consecvență a 
Curriculumului pentru educație timpurie 
în vigoare și a atingerii 
obiectivelor/elementelor de competență 
menționate în acesta, respectiv, rezultate 
deosebite obținute în pregătirea elevilor 
materializate în progresul elevilor la 
clasă sau în rezultate ale elevilor la 
clasă, la testări şi examene naţionale de 
sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu 
clasa şi individual la disciplinele de 
specialitate din învăţământul tehnologic 
și vocațional, pe baza datelor statistice 
de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o 
confirmare a atingerii 
obiectivelor/competenţelor specifice 
impuse de curriculumul şcolar în vigoare  

-70-79%-F.b. la lb. rom./ mat. 
 
-60 -69%-F.b. la lb rom./mat. 
 
 
a. 2. Evaluare națională II/IV  
Ponderea itemilor cu răspuns corect la citire, 
scriere, mat.(a II-a); lb. rom, mat.  (a IV-a) 
≥ 80% 
70 - 79% 
60 - 69% 

Max.2,5p 
0.25p/ an/disciplină 

Max.2p 
0.20p/ an/disciplină 

 
Max.2p 

 
 

1p/ test 
0.50p/ test 
0.50p/ test 

rapoarte de evaluare la clasa 
pregătitoare) precizate în 
adeverințe/documente oficiale. 
De ex:„confom reg.matricol 
vol…” 
 
statistici oficiale conform 
„Manualului de proceduri”: 
-Tabelul sintetic 
-Tabele centralizatoare pentru 
fiecare Test ( din rapoarte 
transmise către ISJ). 
alte dovezi 

b) iniţierea şi/sau aplicarea la 
grupă/clasă a unor metode, procedee şi 

6 
Utilizarea: 

- manualelor digitale 
Max.6p 

 
   se probează cu extrase din 

arhiva serverului, print screen-
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

tehnici de abordare a predării-învățării-
evaluării inovative, preluate din 
cercetarea educaţională de profil, 
promovate în cadrul unor proiecte cu 
finanțare externă (inclusiv schimburi de 
experiență sau mobilități), a unor 
proiecte la nivel județean (în parteneriat 
cu instituții de învățământ superior de 
profil sau organizații neguvernamentale 
cu experiență relevantă în domeniu) 
și/sau promovate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale la nivel național, prin scrisorile 
metodice 

- platformelor electronice de 
învăţare/evaluare 
- softurilor educaţionale specifice 
disciplinelor, existente în unitatea de 
învăţământ 

Monitorizare/Administrare 
- monitorizare platformă, ca 
formator/coordonator, dovedită prin 
screen-ul paginii de gardă 
- creare și administrare blog educațional 
funcțional, dovedit prin screen-ul paginilor 
din meniu 
- utilizarea unor metode, procedee și 
tehnici de predare inovatoare 
- utilizarea  unor  auxiliare  curriculare 
inovatoare 
- 
articole/conferințe/simpozioane/ateliere/wo
rkshop-uri de diseminare în comunitatea 
profesională a unor metode  inovative 
aplicate la clasă 

 
 
 

0.50p / soft/ 
platforma/ blog 

 
 

0.50p/ activitate/ 
simpozion 

uri de pe calculator, procese 
verbale de inspecție în care se 
specifică utilizarea 
acestora,adeverințe semnate de 
director cu precizarea 
softului/platformei 
utilizate/activității inovatoare, cu 
asumarea autenticității celor 
adeverite. 
procese verbale , fișă 
asistență/interasistență 
certificate de directorul unității 
copii articole 
diplome  
adeverințe 
alte dovezi 

c) performanţe dovedite în pregătirea 20 FAZA  INTERNAŢIONALĂ/NAȚIONALĂ  (în  Max.12p    diplome, tabele certificate de 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

preșcolarilor și elevilor distinşi la 
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de 
profil corelat cu disciplina predată, 
materializate prin obţinerea premiilor I, II, 
III, menţiunilor/premiilor și mențiunilor 
speciale la etapa judeţeană şi a 
municipiului 
Bucureşti/interjudeţeană/naţională/intern
aţională, incluse în programul de 
activităţi şi în calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 
și/sau pregătirea loturilor olimpice de 
elevi 

Calendarul concursurilor MEN) 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
 
FAZA  JUDEȚEANĂ/INTERJUDEȚEANĂ  (în  
Calendarul concursurilor MEN/ISJ) 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
* Medaliile acordate de societăți, asociații de 
specialitate 
etc. sunt asimilate premiilor speciale/ mențiunilor 
speciale 
În  cazul  în  care  pe  diplomă  nu  se  regăsește  
numele 
profesorului coordonator se va atașa o 
adeverință certificată 

 
5p/ elev/ an 
4p/ elev/ an 
3p/ elev/ an 
2p/ elev/ an 
1p/ elev/ an 

 
Max.10p 

 
4p/ elev/ an 
3p/ elev/ an 
2p/ elev/ an 
1p/ elev/ an 

0.50p/ elev/ an 
 
 
 
 

organizator 
certificate de participare 
adeverințe eliberate de 
organizatorii concursurilor 
tabele nominale cu elevii 
clasei/an școlar 
extras /listă pagină calendar 
(Calendarul concursurilor 
școlare avizate MEN/ISJ) pentru 
certificarea poziției concursului 
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

de directorul unității 

d) rezultatele deosebite obţinute în 
centrele de excelență, în Centrele de 
Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, 
în centrele multifuncţionale pentru 
educaţie timpurie, certificate de 
inspectorul  de specialitate/organizaţia 
coordonatoare și/sau rezultate deosebite 
obținute cu preşcolarii sau elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale şi/sau 
tulburări de învăţare, certificate de 
directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate 
sau directorul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională/Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educațională 

4 

 
 
 
-activităţi în centrele de excelenţă, cu certificare 
a inspectorului de specialitate 
- activități desfășurate în cadrul unor programe 
de pregătire pentru performanță 
- activităţi cu elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale, cu certificare a C.J.R.A.E 

Max.4p 
 
 

1p/ an/ elev 
 

1p/ program/ an 
 

   programe individuale de 
pregătire certificate de directorul 
unității  
curriculum adaptat, PIP 
colaborarea cu reţele de 
specialişti 
adeverință de la unit. de 
înv.care face dovada că elevul 
este înscris în  clasa  la  care  
predă  cadrul didatic respectiv 
copie program de pregătire 
pentru performanță 
diplome relevante pentru 
performante 
alte dovezi 

e) participarea, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, 
etapele pe sector, judeţene, 

8 Pregătirea lotului de elevi participanţi la 
concursurile şcolare județene/ 
interjudețene/naționale/internaționale; 

- membru al juriului/evaluator; 

Max.3p 
1p/ an 

Max.2p 
1p/ concurs 

   diplome  
adeverințe  
decizii 
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

interjudeţene, naţionale şi internaţionale 
incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 

 
- propunător de subiecte; 

 
- membru  în  comisiile  de  organizare  a  

concursurilor 
      - locale, interşcolare 
 
      - judeţene, naţionale 
 

- însoţitor al elevilor 
 

- supraveghetor 

Max.1,5p 
0.50p/ colaborare 

Max.1p 
 

0.50p/ concurs 
Max.2p 

1p/ concurs 
 

Max.0.5p 
0.25p/ concurs 

Max.1p 
0.25p/ concurs 

 

f) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor/elevilor din 
categorii  dezavantajate (preşcolarii sau 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, copii 
din familii monoparentale, copii în 
plasament, copii din comunități sărace, 
comunități izolate, părinți plecați în 
străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu 

12 - activitate și rezultate obținute în pregătirea 
preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate 
 - activitate și rezultate obținute în pregătirea 
preșcolarilor și a elevilor cu cerințe educaționale 
speciale/probleme medicale (programe de 
recuperare pentru copiii care au absentat din 
cauze medicale) 
- activitate și rezultate obținute în pregătirea 
preșcolarilor și a elevilor cu dificultăți de învățare 

Max.12p 
 
 
 

1p/ an/ elev 
 

1p/ program/ an 
 

   diplome 
certificate  
document probatoriu pentru  
apartenența la o categorie 
dezavantajată 
copii după programe de 
remediere și integrare  școlară 
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

sau în spital, copii cu HIV etc.) - activitate și rezultate obținute cu elevi repatriați, 
imigranți,  
-rezultate/activități cu elevii cu tulburări de 
învățare, probleme comportamentale, certificate 
de psihologul școlii/medicul specialist 

g) implicare în activitatea de tratare 
diferențiată a preșcolarilor/elevilor din 
grupele/clasele cu regim 
simultan/alternative educaţionale și/sau 
în implementarea programelor sociale 
(ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, 
Masa caldă, Programul pentru şcoli etc.)  

2  
- activitati de tratare diferențiata a elevilor din 
clasele cu regim simultan /alternative 
educaționale 
 
- activitate în comisiile de implementare  a 
programelor sociale (Rechizite şcolare, Tichet 
social, Masă caldă, Programul pentru şcoli, Euro 
200, Lapte și corn, etc.) 

Max.2p 
1p/ an 

 
 

0.25p/ an 

   adeverințe 
decizii 
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

h) implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 
aprobate la nivel 
local/județean/interjudețean/național/inte
rnațional (ex.de domenii: educație 
parentală, educație ecologică, educație 
pentru sănătate, educație financiară, 
educație emoțională, educație incluzivă, 
educație remedială – inclusiv prin 
elaborarea şi operaţionalizarea planurilor 
individualizate de învăţare, educație 
interculturală, învățare cooperativă, 
educație pentru mișcare etc.) și/sau 
implicarea în implementarea programului 
“Şcoala după şcoală” ca activitate în 
norma didactică, respectiv a programului 
„A doua şansă” 

3 -activitate în cadrul unor proiecte educaționale 
inovatoare, recunoscute și aprobate la nivel 
- local 
- județean/interjudețean 
- național/internațional 
 
 -organizarea de excursii și tabere școlare 
tematice 
 
 
- activitate în cadrul  programului “Şcoală după 
şcoală”, 
 activitate în cadrul  programului „A doua şansă”, 
încadrate în norma didactică 
 
 

Max.3p 
 
0.25p/ proiect 
0.50p/ proiect 
0.75p /proiect 
 
0.10p/ excursie 
0.25 / tabară 
 
 
0.25p/ an 
 
 
 
 
 
 

 

  diplome  
adeverințe 
certificate de participare 
copii după paginile relevante din 
proiect 
 
copie aviz plan de 
excursie/tabară 
 
adeverință /extras din Program  
care să certifice încadrarea în 
norma didactică 
alte dovezi 

i) participarea, în calitate de 
autor/coautor, la elaborarea de manuale 
şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau la conceperea unor 
resurse educaționale deschise/auxiliare 

16 

i.1) manual şcolar elaborat în calitate de 
autor/coautor -14 puncte/număr de autori; 

14p/ nr autori  

  adeverință de la CNEE 
copie copertă manual pentru 
avizul MEN 
alte dovezi 

i.2)  8p/ nr.autori    copie copertă auxiliar pentru 



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 150 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

curriculare pentru disciplinele de studiu, 
oferite gratuit pentru a asigura accesul 
elevilor, profesorilor și părinților la 
materiale educaționale de calitate 

- auxiliar curricular avizat MEN la elaborarea 
căruia a participat – 8 puncte/număr de autori; 
- auxiliar curricular cu ISSN/ISBN 

4p/ nr.autori avizul MEN/ISSN/ISBN 
alte dovezi 

i.3) - resursă educaţională publicată în format 
electronic pe platforme educaţionale destinate 
elevilor la elaborarea căreia a participat – 4 
puncte/număr de autori;  
- actualizare a materialului care a presupus o 
modificare cu cel puţin 25% a conţinutului -1 
punct/număr de autori. 

4p/ nr.autori 
 

1p/ nr.autori 
 

  adeverință  
diplomă  
printscreen-ul platformei 
alte dovezi 

TOTAL CRITERIUL 1 
 

PUNCTAJ MAXIM 77 p 
 

 
  

 

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ 
(maximum 14 puncte) 

a) elaborarea/participare la elaborarea de 
programe şcolare (inclusiv cele pentru 
discipline opţionale noi), regulamente, 
metodologii, proceduri, studii/cercetări 
în domeniu (nivel național și județean) 

2 

- Contribuţii la elaborarea de : 
-  programe şcolare – avizate  
-  regulamente / metodologii/proceduri– avizate  
- Studii/cercetari în domeniu (nivel național și 
județean) 

- programe şcolare pentru discipline opţionale 
noi, avizate de ISJ  

Max 2p 
 

0,50p/ activitate 
 

0,50p/ programă 

   decizii 
diplome 
adeverințe 
certificate 
copii aviz 
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b) elaborarea/participare la elaborarea de 
îndrumătoare/ghiduri metodice, 
suporturi de curs avizate de 
inspectoratul şcolar sau de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, articole în 
reviste/publicații de specialiate, 
înregistrate cu ISBN/ISSN 

2 

- Contribuţii la elaborarea de : 
- îndrumătoare / ghiduri metodice – avizate de 
MEN/ISJ 
-articole în reviste/publicații de 
specialitate,înregistrate cu ISBN/ISSN 

Max 2p 
0,50p/ volum 
0,25p/ articol 

   diplome 
adeverințe 
certificate 
copie articol/publicație împreună 
cu pagina tehnică pentru 
ISSN/ISBN 
alte dovezi 

c) realizarea/participare la realizarea de 
softuri educaţionale în specialitate, 
platforme de e-learning pentru 
susţinerea progresului şcolar, avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

1 

- Contribuţii la elaborarea de : 
-  softuri educaţionale în specialitate-avizate 

MEN 
- platforme de e-learning - avizate MEN 
- softuri educaţionale în specialitate 
- platforme de e-learning  

 

Max 1p 
 

1p/soft/platformă 
0.25p/soft/platformă 

   printscreen platformă 
adeverință 
copie copertă soft 
alte dovezi 

d) activitatea de mentorat, de formator în 
formarea continuă a personalului din 
învăţământ, activitatea susţinută în 
cadrul cercurilor pedagogice în vederea 
promovării accesului la o educație de 
calitate pentru toți (se punctează 
programele de formare și mentorat care 
răspund cerinței) 

3 

Activitate  desfășurată în calitate de : 
- mentor  
-formator în formarea continuă a personalului din 
învăţământ 
Activitate  susținută în cadrul cercurilor metodice 
- lecție demonstrativă/activitate practică  
- referat/prezentare 

Max 3p 
1p/ an 
1p/ curs 
 
1p/ activitate cerc 

   adeverință de la DPPD/ISJ 
adeverință cerc  
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, 
comisii paritare/de dialog social, comisii 
de evaluare și asigurare a calității în 
educație, comisii de sănătate și 
securitate în muncă, activitate în 
organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar (doar 
pentru cadrele didactice care nu 
beneficiază de degrevare de la norma de 
predare pentru această activitate), 
precum şi în cadrul asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice la 
nivel local/judeţean/naţional/internaţional 

2 

Desfașurarea de activități în cadrul unor comisii: 
- activitate în comisiile de etică /Consiliul 

elevilor 
- activitate în comisii paritare/de dialog social 
- activitate în comisii de evaluare și asigurare 

a calității în educație (CEAC) 
- activitate în comisii de sănătate și securitate 

în muncă (SSM) 
- comisii de situații de urgență, PSI 

 
- activitate în organismele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale; 
 

- activitate în cadrul asociaţiilor profesionale 
ale cadrelor didactice la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional  

Max.2p 
 
 

0.50p/ an 
 
 
 
 
 
 

1 p/județean/an 
0,5 p/local/an 

 

   adeverințe 
diplome 
decizii 
alte dovezi 
 

f) activitate de metodist, membru în 

consiliul consultativ de specialitate de la 
nivelul inspectoratului școlar, 
coordonator de cerc pedagogic, 

1 

Activitate de : 
- metodist 
-membru în Consiliul Consultativ de Specialitate 
de la nivelul Inspectoratului Scolar 

Max.1p 
 
 

1p/ an/ activitate 

   adeverințe 
delegații 
decizii 
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

certificată, după caz, de inspectorul de 
specialitate şi de inspectorul şcolar 
general sau de director 

- coordonator de Cerc pedagogic 

g) activitate desfăşurată, la solicitarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
cadrul Comisiei Naționale de 
Specialitate, a unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte 
normative/administrative, în calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile 
naționale de organizare și desfășurare a 
examenelor naționale, activitatea de 
evaluator de manuale şcolare/auxiliare 
didactice/mijloace de învățământ/resurse 
educaţionale deschise/portofolii pentru 
Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional  

2 

- Activitate în cadrul unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea 
unor acte normative/administrative  

- membru al Corpului de control al ministrului 
- monitor la examenele naționale în alt județ 
- monitor la examenele naționale la nivelul 

județului 
- membru în comisiile județene de organizare 

a examenului de  bacalaureat  și  de  
evaluare  națională,  de  evaluare  la clasele 
II, IV, VI, de certificare a competențelor 
profesionale nivel I, II, III, IV și V/ 
observator din partea sindicatului 

-  membru  în  comisiile  de  organizare  și  
desfășurare  a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante la nivelul 
unității/ județean/observator din partea 
sindicatului 

- membru  în  comisiile  de  organizare  și  

Max.2p 
 
 
 
 

1p/ activitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   adeverințe 
delegații 
decizii 
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

desfășurare  a examenului de 
definitivat/observator din partea sindicatului 
 

- evaluator de manuale şcolare/auxiliare 
didactice/mijloace de învățământ/resurse 
educaţionale deschise/portofolii pentru 
Corpul Naţional de Experţi în Management 
Educaţional 

 
2p/ activitate 

h) participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, 
județene, naţionale şi/sau internaţionale, 
cursuri de perfecționare în domeniu sau 
în management educațional, dovedite 
prin documente oficiale ale manifestării 
și care demonstrează performanțele 
deosebite ale cadrului didactic în 
inovarea didactică 

1 

 
 

- participarea cu lucrări la simpozioane, 
conferinţe zonale, județene, naţionale şi/sau 
internaţionale 

- participarea cu lucrări  la cursuri de 
perfecționare în domeniu sau în 
management educațional 

Max. 1p 
 

 
   0.20/ comunicare 

 
 

   adeverințe 
diplome 
certificate 
alte dovezi 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ MAXIM 14p     

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, 
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE 

(maximum 14 puncte) 

a) inițierea/participarea la 6 a.1.) iniţiere proiecte/programe de formare 2p/ program    copie după paginile relevante 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

proiecte/programe de formare 
profesională 

profesională – maximum 4 puncte din Programul de formare inițiat 

a.2.) participare în proiecte/programe de formare 
profesională – maximum 2 puncte 
- cursuri acreditate 
- cursuri avizate  

 
1p /curs acreditat 
0.50p/ curs avizat 

   adeverințe  
diplome  
certificate 
alte dovezi 

b) inițierea/participarea la proiecte 
zonale, județene, naționale sau 
internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare și care sunt 
relevante din perspectiva prevenirii şi 
combaterii abandonului şcolar şi a 
părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a 
preșcolarilor/elevilor profesională 

4 

b.1.) iniţiere proiecte (inclusiv cu finanțare 
europeană) din această categorie  – maximum 
3 puncte;  
- coordonator sau membru în echipa de proiect 
             - zonal 
             - județean 
             - regional 
             - național/internațional 

Max.3p 
 
 

0.25p/ proiect 
0.50p/ proiect 
0.75p/ proiect 

1p/ proiect 
 

   copie după pagini relevante din 
proiect 
diplome  
adeverințe 
alte dovezi 

b.2) participare în proiecte (inclusiv cu finanțare 
europeană)  din această categorie – maximum 
1 punct 
             - zonal 
             - județean 
             - regional 
             - național/internațional 

Max.1p 
 
0.10p/ activitate/ elev 
0.20p/ activitate/ elev 
0.25p/ activitate/ elev 
0.50p/ activitate/ elev 

 

   diplome cadru didactic/elev 
adeverințe 
procese verbale  
alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

c) participarea la activități de voluntariat, 
inclusiv participarea la activitățile din 
cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară, îndrumarea de 
formațiuni/ansambluri de elevi cu 
activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică, 
perfomanțe dovedite în pregătirea 
elevilor la concursuri cultural-artistice, 
tehnico-științifice și sportive etc. 

2 

Participarea la : 
 
- activități de voluntariat, inclusiv SNAC 
- îndrumarea de formațiuni/ansambluri de 

elevi cu activități în domeniul artistic/ 
programare/ modelare/ robotică 

- îndrumarea colectivelor redacționale ale 
revistelor școlare 

- perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la 
concursuri cultural-artistice, tehnico-
științifice și sportive 

Max.2p 
 
 
 
 

0.25p/ activitate 
 
 
 

0.10p/ elev 

   adeverințe 
diplome 
copie după copertă revistă 
certificate 
alte dovezi 

d) inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități 
de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

2 

Participarea la proiecte de parteneriat școlar la 
nivel 
- local/județean 
- regional/național/internațional 

Max.2p 
0.25p/ proiect 
0.50p/ proiect 

   certificate 
adeverințe 
parteneriate/copii pagini 
relevante din Proiect 
alte dovezi 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 14 p     

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 5 puncte) 

a) atragerea de fonduri europene în 
cadrul unor proiecte cu finanțare 
europeană nerambursabilă (Erasmus+, 

2 
 
 

- atragerea de fonduri europene în cadrul 

Max.2p 
 

2p/ proiect 

   copii după pagini relevante din 
proiect 
adeverințe 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca 
Mondială și altele similare), de alte 
finanţări extrabugetare pentru unitatea 
de învăţământ, centre de documentare şi 
informare, laboratoare etc., având ca 
efect creşterea calităţii activităţii 
instituţionale şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul 
alocat calculat conform formulei de 
finanțare 

unor proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă (Erasmus+, PosDru, 
POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și 
altele similare 

- atragerea unor finanţări extrabugetare 
pentru unitatea de învăţământ, în cadrul 
unor proiecte/ programe  

 
 
 

         1p/ proiect 

diplome 
alte dovezi 
 

b) existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării spaţiilor unității de 
învățământ, a mijloacelor de învăţământ 
şi a altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari 
ai educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională)  

1 

-dotarea sălii de curs/spațiu școlar cu mobilier, 
mijloace de învățământ, echipamente, mijloace 
audio-video etc. 

0.25p/ achiziție 

 

  documente probatoare 
alte dovezi 

c) participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național, 

2 
Activitate depusă în calitate de ׃ 
 
- membru în CA 

Max.2p 
 

0.50p/ an 

   adeverințe  
decizii 
copii după parteneriat 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

precum și/sau în realizarea de 
parteneriate instituţionale în 
concordanţă cu nevoile comunităţii 
şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte 
pozitive în domeniul incluziunii sociale și 
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate 
de observator 

- consilier educativ 
- responsabil comisie (altele decât cele 

punctate anterior) 
              - comisii cu activitate permanentă 
              - comisii cu activitate temporară 

Realizarea de parteneriate instituționale (altele 
decât cele de tip școală -școală) 
 

0.50p/ an 
 
 

0.50p/ an 
0.10p/ an 

0.10p/ parteneriat 
 

alte dovezi 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 5p     

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 110     

 

Semnătura candidatului ______________ 
 
*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 
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Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

 

Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
d) adeverință de vechime; 
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e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F20-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 
 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 
 
1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 
(maximum 77 puncte) 

a) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor, materializate în 
progresul copiilor pe domenii de 
dezvoltare, înregistrate în Fișa de 
apreciere a progresului copilului 

6 

 
 
 
- evaluări inițiale ( 5-6 ev. inițiale/an) 
 

 
Max. 6 p 

 
2 p 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
Evaluarea  inițială 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

preșcolar înainte de intrarea în clasa 
pregătitoare, ca o confirmare a 
parcurgerii coerente și cu consecvență a 
Curriculumului pentru educație timpurie 
în vigoare și a atingerii 
obiectivelor/elementelor de competență 
menționate în acesta, respectiv, rezultate 
deosebite obținute în pregătirea elevilor 
materializate în progresul elevilor la 
clasă sau în rezultate ale elevilor la 
clasă, la testări şi examene naţionale de 
sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu 
clasa şi individual la disciplinele de 
specialitate din învăţământul tehnologic 
și vocațional, pe baza datelor statistice 
de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o 
confirmare a atingerii 
obiectivelor/competenţelor specifice 
impuse de curriculumul şcolar în vigoare  

- PIP-urri elaborate (5-6 PIP-uri/ an) 
 
- fișe de progres – 5-6 fișe/an 

2 p 
 

2 p 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PIP-uri 
 
Fișe de progres 
 
Copii după certificatele de orientare școlară 
și profesională 

b) iniţierea şi/sau aplicarea la 
grupă/clasă a unor metode, procedee şi 
tehnici de abordare a predării-învățării-

6 

- iniţierea/utilizarea/aplicarea unor metode, 
procedee și tehnici de predare/abordare 
inovatoare prin participarea la mese 

 
 
 
 

   Procese-verbale, crearea unor secvenţe 

de lecţii pe calculator, fișă de 

asistență/interasistență certificată de 

directorul unității, listă de prezență de 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

evaluării inovative, preluate din 
cercetarea educaţională de profil, 
promovate în cadrul unor proiecte cu 
finanțare externă (inclusiv schimburi de 
experiență sau mobilități), a unor 
proiecte la nivel județean (în parteneriat 
cu instituții de învățământ superior de 
profil sau organizații neguvernamentale 
cu experiență relevantă în domeniu) 
și/sau promovate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale la nivel național, prin scrisorile 
metodice 

rotunde, schimburi de experiență în cadrul 
unor proiecte cu finanțare externă, a unor 
proiecte la nivel județean (în parteneriat cu 
instituții de învățământ superior de profil 
sau organizații neguvernamentale cu 
experiență relevantă în domeniu) și/sau 
promovate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale la nivel național, prin scrisorile 
metodice 

 
 
 

0,5p/activ. 

la sesiuni de diseminare, mese rotunde, 

schimburi de experiență în cadrul unor 

proiecte cu finanțare externă, a unor 

proiecte la nivel județean (în parteneriat 

cu instituții de învățământ superior de 

profil sau organizații neguvernamentale 

cu experiență relevantă în domeniu) 

și/sau promovate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale la nivel național, 

prin scrisorile metodice  

c) performanţe dovedite în pregătirea 
preșcolarilor și elevilor distinşi la 
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de 
profil corelat cu disciplina predată, 
materializate prin obţinerea premiilor I, II, 
III, menţiunilor/premiilor și mențiunilor 
speciale la etapa judeţeană şi a 
municipiului 
Bucureşti/interjudeţeană/naţională/intern
aţională, incluse în programul de 

20 

FAZA INTERNAŢIONALĂ   
 
 
FAZA NAŢIONALĂ/INTERJUDEȚEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiul special/Mențiune specială 
 
FAZA JUDEŢEANĂ 

Max. 5 pct 
5 p./elev/an 

 
Max. 8 pct. 
4 p./elev/an 
2 p./elev/an 
1 p./elev/an 

0,5 p./elev/an 
0,5 p./elev/an 

 
Max. 7 pct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Diplome  
 
Certificate de participare 
 
Adeverinţe eliberate de organizatorii 
concursurilor 
 

* Dacă în loc de elev este 
echipă/echipaj/grupă, punctajul se 
dublează (nu se atribuie pentru fiecare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

activităţi şi în calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 
și/sau pregătirea loturilor olimpice de 
elevi 

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
 
 

1 p./elev/an 
1 p./elev/an 
1 p./elev/an 

0,5 p./elev/an 
 0,5 p/elev/an 

 
 

elev component al 
echipei/echipajului/grupei). 
* Medaliile acordate de societăți, asociații 
de specialitate etc. sunt asimilate 
premiilor speciale/ mențiunilor speciale. 
* În cazul în care pe diplomă nu se 
regăsește numele profesorului 
coordonator se va atașa o adeverință 
certificată de directorul unității. 

d) rezultatele deosebite obţinute în 
centrele de excelență, în Centrele de 
Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, 
în centrele multifuncţionale pentru 
educaţie timpurie, certificate de 
inspectorul  de specialitate/organizaţia 
coordonatoare și/sau rezultate deosebite 
obținute cu preşcolarii sau elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale şi/sau 
tulburări de învăţare, certificate de 
directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate 
sau directorul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 

4 

 
 
 
 
 
-  activități realizate în colaborare cu Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

 
 
 
 
 
 
 

0,5p elev/an 
 

 

 
 
 
 
 
  

   
 
 
Copii adeverință de participare ale 
elevilor/profesorilor la activități școlare, 
certificate de directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate/ 
directorul C.J.R.A.E 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Educaţională/Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educațională 

e) participarea, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, 
etapele pe sector, judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi internaţionale 
incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 

8 

- membru în echipa de organizare şi 
desfăşurare/evaluare a concursurilor, 
festivalurilor spectacolelor, expoziţiilor 
incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratelor şcolare la nivel: 

- internaţional 
- naţional/interjudeţean/regional 
- local/județean 

- membru în echipa de organizare şi 
desfăşurare/evaluare a concursurilor, 
festivalurilor spectacolelor, expoziţiilor 
incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice la nivel: 

- internaţional 
- naţional/interjudeţean/regional 
- local/județean 

- organizarea de excursii tematice în scopul 
stimulării  interesului elevilor și valorificării 
potențialului creator, la nivel 

 
 
 
 
0,75p/proiect 
0,5p/proiect 
0,25p/proiect 
 
 
 
 
0,75p/proiect 
0,5p/proiect 
0,25p/proiect 

 
0,25p/0,5p/0,1
p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Diplome, adeverințe, decizii certificate de 
directorul unităţii de învăţământ/inspector 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
local/județean/interjudețean 

f) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor/elevilor din 
categorii  dezavantajate (preşcolarii sau 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, copii 
din familii monoparentale, copii în 
plasament, copii din comunități sărace, 
comunități izolate, părinți plecați în 
străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu 
sau în spital, copii cu HIV etc.) 

12 

FAZA INTERNAŢIONALĂ  
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
FAZA NAŢIONALĂ/REGIONALĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
FAZA JUDEŢEANĂ  
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 

Max. 5 pct 
3 p./elev/an 
2,5p./elev/an 
2p./elev/an 

1,5p./elev/an 
1 p./elev/an 
Max. 4pct 
2p./elev/an 

1,5p./elev/an 
1 p./elev/an 

0,75 p./elev/an 
0,5 p/elev/an 

Max. 2pct 
1 p./elev/an 

0,75 p./elev/an 
0,5p./elev/an 

0,25 p./elev/an 
0,15 p/elev/an 

    Diplome  
 
Adeverinţe eliberate de organizatorii 
concursurilor, decizii, parteneriate, 
protocoale 
 

*Dacă în loc de elev este 
echipă/echipaj/grupă, punctajul se 
dublează (nu se atribuie pentru fiecare 
elev component al 
echipei/echipajului/grupei). 
* Pe fotocopia diplomei, se va indica 
numărul de înregistrare al calendarului 
din care face parte acțiunea respectivă și 
la ce poziție se află în calendar. 
* Medaliile acordate de societăți, asociații 
de specialitate etc. sunt asimilate 
premiilor speciale/ mențiunilor speciale. 
* În cazul în care pe diplomă nu se 
regăsește numele profesorului 
coordonator se va atașa o adeverință 
certificată de directorul unității 

g) implicare în activitatea de tratare 2  0,25p/ finanţare    Copie protocol şi contract sponsorizare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

diferențiată a preșcolarilor/elevilor din 
grupele/clasele cu regim 
simultan/alternative educaţionale și/sau 
în implementarea programelor sociale 
(ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, 
Masa caldă, Programul pentru şcoli etc.)  

 
- atragerea de finanţări extrabugetare prin 
care se dovedește numărul de elevi 
beneficiari  

obţinută /copii după contracte de finanţare în care 
este nominalizat candidatul, precum și 
numărul de elevi beneficiari 
Copii după alte documente oficiale 
Adeverinţe 

h) implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 
aprobate la nivel 
local/județean/interjudețean/național/inte
rnațional (ex.de domenii: educație 
parentală, educație ecologică, educație 
pentru sănătate, educație financiară, 
educație emoțională, educație incluzivă, 
educație remedială – inclusiv prin 
elaborarea şi operaţionalizarea planurilor 
individualizate de învăţare, educație 
interculturală, învățare cooperativă, 
educație pentru mișcare etc.) și/sau 
implicarea în implementarea programului 
“Şcoala după şcoală” ca activitate în 
norma didactică, respectiv a programului 

3 

- realizarea de proiecte educaționale 
inovatoare, recunoscute și aprobate la 
nivel 
local/județean/interjudețean/național/intern
ațional (ex.de domenii: educație și 

implicarea în cadrul acestora –  

educație parentală, educație incluzivă, 
educație remedială, educație ecologică, 
educație financiară, educație emoțională, 
educație pentru sănătate. 

0,25p/ fiecare 
parteneriat iniţiat 
0,10p/ activitate 

 
 

  Proiectul educaţional 
Copii ale proiectelor de 
parteneriat/protocoalelor  în care este 
nominalizat candidatul 
Adeverinţe de participare 
Copii după diplome  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„A doua şansă” 

i) participarea, în calitate de 
autor/coautor, la elaborarea de manuale 
şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau la conceperea unor 
resurse educaționale deschise/auxiliare 
curriculare pentru disciplinele de studiu, 
oferite gratuit pentru a asigura accesul 
elevilor, profesorilor și părinților la 
materiale educaționale de calitate 

16 

i.1) manual şcolar elaborat în calitate de 
autor/coautor -14 puncte/număr de 
autori; 

14p  
  Copia filei manualului din care să reiasă 

autorii, anul, ISBN-ul 

i.2) auxiliar curricular la elaborarea 
căruia a participat – 8 puncte/număr de 
autori; 

8p  
  Copia filei auxiliarului din care să reiasă 

autorii, anul, ISBN-ul 

i.3) - resursă educaţională publicată în 
format electronic pe platforme 
educaţionale destinate elevilor la 
elaborarea căreia a participat – 4 
puncte/număr de autori;  
- actualizare a materialului care a 
presupus o modificare cu cel puţin 25% 
a conţinutului -1 punct/număr de autori. 
- realizarea unui auxiliar aplicat la clasă 

5p  

   
Print-screen site  
Copie a procesului verbal prin care 
auxiliarul a fost aprobat în cadrul 
comisiei metodice 

TOTAL CRITERIUL 1 PUNCTAJ MAXIM 77 p     

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ 
(maximum 14 puncte) 

a) elaborarea/participare la elaborarea de 
programe şcolare (inclusiv cele pentru 
discipline opţionale noi), regulamente, 

2 
- elaborarea de programe (inclusiv cele 
pentru discipline opţionale noi 

- elaborarea de proceduri, 

0,5 p/ programă 
0,5 p/procedură 
0,5 

   Copii documente, decizii 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

metodologii, proceduri, studii/cercetări 
în domeniu (nivel național și județean) 

- membru în comisia de elaborare 
PDI/ROFUIP, adaptarea programelor 
școlare de masă etc; 

- elaborarea de regulamente, metodologii, 
studii cercetări în domeniu 

p/regulamente, 
metodologii, 
studii 
0,25p/studii 
0,25p/cercetare 

b) elaborarea/participare la elaborarea de 
îndrumătoare/ghiduri metodice, 
suporturi de curs avizate de 
inspectoratul şcolar sau de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, articole în 
reviste/publicații de specialiate, 
înregistrate cu ISBN/ISSN 

 
2 

Contribuții la elaborarea de: 
- cărți în domeniul didacticii, specialităţii şi 
managementului educaţional 
- autor/coautor 
- lucrări științifice 

- autor/coautor 
- articole în publicații de specialitate  

 
 
 
0,5p/0,25p/cart

e 
0,5p/0,25p/lucra

re 
0,25p/articol 

 
 
 
 
 
 

  Copii ale documentului care atestă autorul, 
titlul şi ISBN/ISSN 

c) realizarea/participare la realizarea de 
softuri educaţionale în specialitate, 
platforme de e-learning pentru 
susţinerea progresului şcolar, avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

1 

 
- utilizare platformă/soft educaţional/aplicaţie 
- crearea de lecţii pe calculator; 
- crearea de secvenţe de lecţii  
- susținerea lecțiilor în AeL 

 

 
0,25p/aplicaţie 

   0,5p/lecţie 
0,25p/secvenţă 
0,5p/lecție AeL 

   Extrase, conform cu originalul/adeverinţă 
semnată de director şi de administratorul de 
reţea privind planificarea lecţiilor şi 
materialele concepute /desfăşurător, print 
screen-uri, aplicarea programelor în AeL 
(adeverință semnată de directorul școlii) 

d) activitatea de mentorat, de formator în 
formarea continuă a personalului din 
învăţământ, activitatea susţinută în 
cadrul cercurilor pedagogice în vederea 

3 
 
 

 
- mentorat 
- formator  
- susținere activitate demonstrativă/referate 
în cadrul cercurilor pedagogice 

 
0,5p/an 
0,5p/an 
0,5p/an 

 

   Documente de convocare în grupurile de lucru / 
adeverinţe privind calitatea de evaluator / 
formator /de demonstrare a activităţi de formator/ 
mentor 
Documente care demonstrează activitatea 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

promovării accesului la o educație de 
calitate pentru toți (se punctează 
programele de formare și mentorat care 
răspund cerinței) 

 
 

de mentor 
Documente care demonstrează activitatea 
de formator. 
Adeverinţe/diplome/certificate 
Copii ale programelor cercurilor 
pedagogice, copii referate,  

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, 
comisii paritare/de dialog social, comisii 
de evaluare și asigurare a calității în 
educație, comisii de sănătate și 
securitate în muncă, activitate în 
organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar (doar 
pentru cadrele didactice care nu 
beneficiază de degrevare de la norma de 
predare pentru această activitate), 
precum şi în cadrul asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice la 

2 

 
-membru  
- comisia paritară a IȘJ/comisia județeană de 
dialog social/comisia județeană de negociere 
a contractului colectiv de muncă 
-coordonator CEAC 
- membru CEAC 
- membru în comisia de sănătate și 
securitate în muncă 
- comisii de situații de urgență, PSI 
-membru în organismele de conducere ale 
organizațiilor sindicale 
 
 
- activitate în cadrul asociaţiilor profesionale 
ale cadrelor didactice la nivel: 
             local/judeţean; 

 

 
0,25p/an 

 
0,50p/an 
0,20p/an  

 
0,20p/an 

 
 
 

1p/județean/a
n 

0,5 p/local/an 
 

0,25 
p/local/județea

n 

    
 
Adeverinţe/diplome/certificate 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nivel local/judeţean/naţional/internaţional         naţional/internaţional  0,5 p/național/ 
internațional 

f) activitate de metodist, membru în 

consiliul consultativ de specialitate de la 
nivelul inspectoratului școlar, 
coordonator de cerc pedagogic, 
certificată, după caz, de inspectorul de 
specialitate şi de inspectorul şcolar 
general sau de director 

 
1 
 

Activitatea depusă în calitate de: 
- Metodist;  
- Membru în consiliul consultativ de 
specialitate de la nivelul IȘJ;  
- Coordonator de cerc pedagogic 

 
1p/an 

 
1p/an 

0,5p/an 

   Adeverinţe / delegaţii/decizii 
/procese verbale avizate de director 

g) activitate desfăşurată, la solicitarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
cadrul Comisiei Naționale de 
Specialitate, a unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte 
normative/administrative, în calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile 
naționale de organizare și desfășurare a 
examenelor naționale, activitatea de 
evaluator de manuale şcolare/auxiliare 
didactice/mijloace de învățământ/resurse 
educaţionale deschise/portofolii pentru 

 
2 

- expert ARACIP/membru în comisie 
evaluare externă/monitor evaluare ARACIP 
- monitor la examenele naționale în alt județ 
- monitor la examenele naționale la nivelul 
județului 
- membru în comisiile județene de organizare 
a examenului de bacalaureat și de evaluare 
națională, de evaluare la clasele II, IV, VI, de 
certificare a competențelor profesionale nivel 
I, II, III, IV și V 
- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante la nivelul unității/ județean 
- membru în comisiile de organizare și 

0,50p/an 
 
0,50p/an 
0,25p/an 
 
0,20p/an 
 
 
0,20p/an 
 
 
0,50p/an 
 
1 p 

    
 
 
 
Decizii/documente de convocare/ copii după 
adeverinţe  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional  

desfășurare a examenului de definitivat 

- membru în Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional 

h) participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, 
județene, naţionale şi/sau internaţionale, 
cursuri de perfecționare în domeniu sau 
în management educațional, dovedite 
prin documente oficiale ale manifestării 
și care demonstrează performanțele 
deosebite ale cadrului didactic în 
inovarea didactică 

1 

 
- participarea cu comunicări la simpozioane – 
conferințe județene/regionale naționale/ 
internaționale, dovedite prin documente 
oficiale ale manifestării 
- contribuţia la cercetări ştiinţifice în 
specialitate sau în domeniul problematicii 
învăţămîntului şi educaţiei, atestate prin 
publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN 

0,25p/ 
eveniment 
 
 
 
0,50p 
/cercetare 
 

    
 
 
Adeverinţă de participare efectivă cu lucrări la 
simpozioane/ conferinţe 
Copie articole/ documente 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ MAXIM 14p     

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, 
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE 

(maximum 14 puncte) 

 
a) inițierea/participarea la 
proiecte/programe de formare 
profesională 

 
6 

 
a.1.) iniţiere proiecte/programe de formare 
profesională – maximum 4 puncte 

0,5 
p/proiect/progr

am de 
formare 

    
Certificate, adeverințe, proiecte/alte dovezi  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a.2.) participare în proiecte/programe de 
formare profesională – maximum 2 
puncte 
                                   0,25 
p/proiect/program de formare 

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a 

   Adeverințe, certificate, diplome din care 
să reiasă că programul de formare este 
acreditat/avizat de M.E.N. 

b) inițierea/participarea la proiecte 
zonale, județene, naționale sau 
internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare și care sunt 
relevante din perspectiva prevenirii şi 
combaterii abandonului şcolar şi a 
părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a 
preșcolarilor/elevilor profesională 

4 

b.1.) iniţiere proiecte din această categorie 
– maximum 3 puncte;  

    Adeverinţe, protocoale, programe 

b.2) participare în proiecte din această 
categorie – maximum 1 punct 

    Certificate, adeverințe, proiecte/alte dovezi 

c) participarea la activități de voluntariat, 2 
- activitate dovedită în cadrul Strategiei  

0,25p/0,5p/activ
   Certificate, adeverințe, proiecte/alte dovezi, 

diplome, alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

inclusiv participarea la activitățile din 
cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară, îndrumarea de 
formațiuni/ansambluri de elevi cu 
activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică, 
perfomanțe dovedite în pregătirea 
elevilor la concursuri cultural-artistice, 
tehnico-științifice și sportive etc. 

naționale de acțiune comunitară la nivel 
județean/național 
- coordonator SNAC 
- îndrumător program artistic concurs SNAC 
- membru în echipa SNAC 

. 

d) inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități 
de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

2 

- participarea la proiecte/ programe 
educaționale cu alte unități, din care să 
reiasă schimbul de experiență, în calitate de 
coordonator/ membru la nivel: 
- local/ județean/ 
interjudețean/regional/național 

 

0,25p/an. 
0,50p/an 
0,75/an 
1 p/an 

 

 
 

  Certificate, adeverințe, proiecte/alte dovezi 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 14 p     

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 5 puncte) 

a) atragerea de fonduri europene în 
cadrul unor proiecte cu finanțare 
europeană nerambursabilă (Erasmus+, 
PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca 

2 

- Proiecte din Fondul Social 
European/Fonduri Structurale şi de Coeziune 
- Proiecte/ programe europene realizate prin 

(Erasmus+, POSDRU, POCU, 

0,5p/ proiect 
 
 

0,25p /proiect 
 

 
 
 
 

  Copii documente oficiale  
Adeverinţe participare 
Copii după contracte de finanţare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mondială și altele similare), de alte 
finanţări extrabugetare pentru unitatea 
de învăţământ, centre de documentare şi 
informare, laboratoare etc., având ca 
efect creşterea calităţii activităţii 
instituţionale şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul 
alocat calculat conform formulei de 
finanțare 

Transfrontaliere, Banca Mondială și altele 
similare etc.. 

- manager/coordonator 
- membru echipă proiect 

 
 

 
1p/0,25p/proiect 

 
 
 
 

b) existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării spaţiilor unității de 
învățământ, a mijloacelor de învăţământ 
şi a altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari 
ai educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională) existenţa unui progres 
semnificativ în privinţa dotării spaţiilor 
unității de învățământ, a mijloacelor de 
învăţământ şi a altor resurse 
educaţionale, conform nevoilor 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- evidențierea unui progres în dotarea spațiilor 

școlare cu mijloace de învățământ și auxiliare 
curriculare 

0,5p/ activitate 
de dotare/ 
achiziţie 

 
 
 
 

   
 
 
 
Copii ale unor documente de inventar care 
evidenţiază progresul în dotarea unităţii 
şcolare şi/sau achiziţia de mijloace de 
învăţământ şi/sau auxiliare curriculare prin 
efortul candidatului, pe perioada evaluată, 
adeverinţă care să ateste crearea unui 
mediu educaţional în sala de clasă, 
materiale confecţionate şi utilizate la clasă 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

comunităţii şcolare (beneficiari ai 
educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională 

c) participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național, 
precum și/sau în realizarea de 
parteneriate instituţionale în 
concordanţă cu nevoile comunităţii 
şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte 
pozitive în domeniul incluziunii sociale și 
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate 
de observator 

2 
 
 
 
 

Activitate depusă în calitate de: 
- coordonator/membru CEAC 

- membru în consiliul de administrație al 
unității de învățământ 
- responsabil comisia diriginţilor/ comisia 
metodică  
- responsabil cu programe şi proiecte 
europene 
- responsabil alte comisii 
- observator din partea sindicatului 

 

 
1p/0,5p/an 

0,5p/an 
 

0,5p/an 
0,5p/an 
0,5p/an 

 
 

0,5p/an 

 
 

   
 
Adeverinţă eliberată de unitatea de 
învăţământ cu precizarea nominală a 
perioadelor în care s-a realizat activitatea 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 5p     

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 110     

 

Semnătura candidatului ______________ 
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*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 
Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

 

Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
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d) adeverință de vechime; 
e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F21-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

CADRU DIDACTIC  ÎN CENTRU/CABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/CABINET LOGOPEDIC 
 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 
 
1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 
(maximum 77 puncte) 

a) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor, materializate în 
progresul copiilor pe domenii de 
dezvoltare, înregistrate în Fișa de 

6 

 

a) * Pentru cadrele didactice din 

centru/cabinet de asistenţă psihopedagogică 
 
- rata de îmbunătățire a comportamentelor la 

 

Max. 6 p 

 

 

 

 

 

 

   

 
Planuri individualizate de servicii 
educaţionale/ Fişe de 
constatare/evaluare a progresului 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

apreciere a progresului copilului 
preșcolar înainte de intrarea în clasa 
pregătitoare, ca o confirmare a 
parcurgerii coerente și cu consecvență a 
Curriculumului pentru educație timpurie 
în vigoare și a atingerii 
obiectivelor/elementelor de competență 
menționate în acesta, respectiv, rezultate 
deosebite obținute în pregătirea elevilor 
materializate în progresul elevilor la 
clasă sau în rezultate ale elevilor la 
clasă, la testări şi examene naţionale de 
sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu 
clasa şi individual la disciplinele de 
specialitate din învăţământul tehnologic 
și vocațional, pe baza datelor statistice 
de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o 
confirmare a atingerii 
obiectivelor/competenţelor specifice 
impuse de curriculumul şcolar în vigoare  

clasă/grupă 
- 90-100% 
- 80-90% 
- 70-80% 

dintre elevii/preșcolarii consiliați care au manifestat 
dificultăți dificultăți 
sociale/emoționale/comportamentale 
 

- rată de îmbunătățitre a rezultatelor școlare-
progresul elevilor 

- 90-100% 
- 80-90% 
- 70-80% 

dintre elevii/preșcolarii consiliați care au manifestat 
dificultăți / tulburări de învățare, eșec școlar și/ sau 
dificultăți sociale / emoționale / comportamentale 
 

 - rată de îmbunătățitre a frecvenței școlare 
pentru copii aflați în risc de abandon școlar 

- 90-100% 
- 80-90% 
- 70-80% 
 

- rata de optimizare a relațiilor interpersonale ale 
elevilor / preșcolarilor în școală și/sau în afara ei 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 
 
 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 

 

 

 

 

 

şcolar, documente şcolare privind 
progresul elevilor în raport cu 
standardele de 
performanţă/Planuri de educaţie 
remedială/programe adaptate/ 
Copii după adeverinţe de 
participare ale elevilor/profesorilor 
la diferite activităţi educative 
extraşcolare/Numărul de şedinţe de 
consiliere individuală şi de grup / 
participări la ore de dirigenție din 
rapoarte semestriale şi anuale de 
activitate. 
 

 

Copii după certificatele de 

orientare școlară și 

profesională 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- 90-100% 
- 80-90% 
- 70-80% 

 
- număr de elevi consiliați/an 
-consiliere individuală 

 -50-100 elevi/preșcolari 
-100-125 elevi/preșcolari 
-125-150 elevi/preșcolari 
 
 

- consiliere de grup 
-180-230 ședințe  
-230-260 ședințe 
-260-300 ședințe 

 
Din care: 

- cu CES care beneficiază de certificat 
de orientare școlară/an 

-1-5 elevi/preșcolari 
-5-10 elevi/preșcolari 
-10-15 sau > 15 
elevi/preșcolari 
 

- cu eșec școlar/dificultăți/tulburări de 

0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
învățare/an 

-1-5 elevi/preșcolari 
-5-10 elevi/preșcolari 
-10-15 sau > 15 
elevi/preșcolari 
 
 

- cu dificultăți sociale / emoționale / 
comportamentale / adaptare/an 

-10-15 elevi/preșcolari 
-5-10 elevi/preșcolari 
-10-15 sau > 15 
elevi/preșcolari 

 
- cu manifestări 
agresive/violente/predelincvente/an 

 

* Pentru cadrele didactice din centru/cabinet 
logopedic 
- rata de progres realizată de preșcolari/elevi 
asistați / an 

- 90-100% 
- 80-90% 
- 70-80% 
 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 

 
0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 

 
 

0,20p/an-max.1p 
0,25p/an-max.1p 
0,5 p/an – max.1p 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- numărul de copii aflați în terapie logopedică/ an 
  

- 40-50 elevi /preșcolari 
- 50-60 elevi /preșcolari 
- 60-70 sau  > 70 elevi /preșcolari 

din care: 
 - cu CES care beneficiază de certificat 
de orientare școlară 

- 5-10 elevi /preșcolari 
-10-15 elevi /preșcolari 
-15-20 elevi /preșcolari 
 

- cu tulburări moderate/severe de limbaj 
și comunicare, pe fondul deficiențelor 
mintale, senzoriale, asociate, TSA, 
ADHD, tulburări de comportament 

- 1-5 elevi /preșcolari 
-5-10 elevi /preșcolari 
-10-15 elevi /preșcolari 
 

- cu eșec școlar/dificultăți/tulburări de 
învățare (dislexie, disgrafie, discalculie  
etc.) 

- 30-40 elevi /preșcolari 
- 20-25 elevi /preșcolari 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
-15-20 elevi /preșcolari 

 

b) iniţierea şi/sau aplicarea la 
grupă/clasă a unor metode, procedee şi 
tehnici de abordare a predării-învățării-
evaluării inovative, preluate din 
cercetarea educaţională de profil, 
promovate în cadrul unor proiecte cu 
finanțare externă (inclusiv schimburi de 
experiență sau mobilități), a unor 
proiecte la nivel județean (în parteneriat 
cu instituții de învățământ superior de 
profil sau organizații neguvernamentale 
cu experiență relevantă în domeniu) 
și/sau promovate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale la nivel național, prin scrisorile 
metodice 

6 

- iniţierea/utilizarea/aplicarea unor metode, 
procedee și tehnici de predare/abordare 
inovatoare prin participarea la mese rotunde, 
schimburi de experiență în cadrul unor proiecte 
cu finanțare externă, a unor proiecte la nivel 
județean (în parteneriat cu instituții de 
învățământ superior de profil sau organizații 
neguvernamentale cu experiență relevantă în 
domeniu) și/sau promovate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale la nivel național, prin 
scrisorile metodice 

 
 
 
 
 
 
 

0,5p/activ. 

   Procese-verbale, crearea unor 

secvenţe de lecţii pe calculator, 

fișă de asistență/interasistență 

certificată de directorul unității 

și directorul CJRAE, listă de 

prezență de la sesiuni de 

diseminare, mese rotunde, 

schimburi de experiență în 

cadrul unor proiecte cu finanțare 

externă, a unor proiecte la nivel 

județean (în parteneriat cu 

instituții de învățământ superior 

de profil sau organizații 

neguvernamentale cu experiență 

relevantă în domeniu) și/sau 

promovate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale la nivel 

național, prin scrisorile 

metodice  

c) performanţe dovedite în pregătirea 
preșcolarilor și elevilor distinşi la 
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de 

20 

FAZA INTERNAŢIONALĂ   
 
 

Max. 5 pct 
5 p./elev/an 

 

 
 
 
 

   
Diplome  
 
Certificate de participare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

profil corelat cu disciplina predată, 
materializate prin obţinerea premiilor I, II, 
III, menţiunilor/premiilor și mențiunilor 
speciale la etapa judeţeană şi a 
municipiului 
Bucureşti/interjudeţeană/naţională/intern
aţională, incluse în programul de 
activităţi şi în calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 
și/sau pregătirea loturilor olimpice de 
elevi 

FAZA NAŢIONALĂ/INTERJUDEȚEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiul special/Mențiune specială 
 
FAZA JUDEŢEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
 
 

Max. 7 pct. 
4 p./elev/an 
2 p./elev/an 
1 p./elev/an 

0,5 p./elev/an 
0,5 p./elev/an 

 
Max.  8 pct. 
1 p./elev/an 
1 p./elev/an 
1 p./elev/an 

0,5 p./elev/an 
 0,5 p/elev/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adeverinţe eliberate de organizatorii 
concursurilor 
 

* Dacă în loc de elev este 
echipă/echipaj/grupă, punctajul se 
dublează (nu se atribuie pentru 
fiecare elev component al 
echipei/echipajului/grupei). 
* Medaliile acordate de societăți, 
asociații de specialitate etc. sunt 
asimilate premiilor speciale/ 
mențiunilor speciale. 
* În cazul în care pe diplomă nu 
se regăsește numele profesorului 
coordonator se va atașa o 
adeverință certificată de directorul 
unității. 

d) rezultatele deosebite obţinute în 
centrele de excelență, în Centrele de 
Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, 
în centrele multifuncţionale pentru 
educaţie timpurie, certificate de 

4 

- activitate și rezultate obținute în 
asistența psihopedagogică/terapia 
logopedică a preșcolarilor și a elevilor 
din medii dezavantajate 

 
- activitate și rezultate obținute în în asistența 

 
 
 

(câte 0,25  p/ 

activitate 

remedială/sprijin

 
 
 
 
 
  

  Copii adeverință de participare 
ale elevilor/profesorilor la 
activități școlare, certificate de  
directorul C.J.R.A.E 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

inspectorul  de specialitate/organizaţia 
coordonatoare și/sau rezultate deosebite 
obținute cu preşcolarii sau elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale şi/sau 
tulburări de învăţare, certificate de 
directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate 
sau directorul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională/Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educațională 

psihopedagogică/terapia logopedică preșcolarilor 
și a elevilor cu cerințe educaționale speciale  
 
- activitate și rezultate obținute în în asistența 
psihopedagogică/terapia logopedică preșcolarilor 
și a elevilor cu dificultăți de învățare 
 
-activități de testare psihoaptitudinală  
 
 

- activități de testare logopedică folosind 
softuri specializate 

/elev, dar nu mai 

mult de 2 puncte 

 
0,25 p/ grup de 15 
elevi, dar nu mai 

mult de 2 puncte 

 

-0,10 p/preșcolar/ 
elev 

Adeverinţă CJRAE de certificare 
a progresului 
Copii adeverință de participare 
ale elevilor/profesorilor la 
activități școlare de educație 
remedială, listă de prezență 
laborator AEL 
Adeverințe, rapoarte 

e) participarea, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, 
etapele pe sector, judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi internaţionale 
incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 

8 

- membru în echipa de organizare şi 
desfăşurare/evaluare a concursurilor, 
festivalurilor spectacolelor, expoziţiilor incluse în 
programul de activităţi şi în calendarul 
inspectoratelor şcolare la nivel: 

- internaţional 
- naţional/interjudeţean/regional 
- local/județean 

- membru în echipa de organizare şi 
desfăşurare/evaluare a concursurilor, 
festivalurilor spectacolelor, expoziţiilor incluse în 

 
 
 
 
0,75p/proiect 
0,5p/proiect 
0,25p/proiect 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Diplome, adeverințe, decizii 
certificate de directorul unităţii de 
învăţământ/inspector 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
programul de activităţi şi în calendarul 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice la nivel: 

- internaţional 
- naţional/interjudeţean/regional 
- local/județean 

- organizarea de excursii tematice în scopul 
stimulării  interesului elevilor și valorificării 
potențialului creator, la nivel 
local/județean/interjudețean 

0,75p/proiect 
0,5p/proiect 
0,25p/proiect 

 
0,25p/0,5p/0,1p 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

f) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor/elevilor din 
categorii  dezavantajate (preşcolarii sau 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, copii 
din familii monoparentale, copii în 
plasament, copii din comunități sărace, 
comunități izolate, părinți plecați în 
străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu 
sau în spital, copii cu HIV etc.) 

12 

FAZA INTERNAŢIONALĂ  
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
FAZA NAŢIONALĂ/REGIONALĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
FAZA JUDEŢEANĂ  
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
 
 

Max. 5 pct 
3 p./elev/an 
2,5p./elev/an 
2p./elev/an 

1,5p./elev/an 
1 p./elev/an 
Max. 4pct 
2p./elev/an 

1,5p./elev/an 
1 p./elev/an 

0,75 p./elev/an 
0,5 p/elev/an 

Max. 2pct 
1 p./elev/an 

0,75 p./elev/an 
0,5p./elev/an 

0,25 p./elev/an 
0,15 p/elev/an 

     
Diplome  
 
Adeverinţe eliberate de organizatorii 
concursurilor, decizii, parteneriate, 
protocoale 
 

*Dacă în loc de elev este 
echipă/echipaj/grupă, punctajul se 
dublează (nu se atribuie pentru 
fiecare elev component al 
echipei/echipajului/grupei). 
* Pe fotocopia diplomei, se va 
indica numărul de înregistrare al 
calendarului din care face parte 
acțiunea respectivă și la ce poziție 
se află în calendar. 
* Medaliile acordate de societăți, 
asociații de specialitate etc. sunt 
asimilate premiilor speciale/ 
mențiunilor speciale. 
* În cazul în care pe diplomă nu 
se regăsește numele profesorului 
coordonator se va atașa o 
adeverință certificată de directorul 
unității 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

g) implicare în activitatea de tratare 
diferențiată a preșcolarilor/elevilor din 
grupele/clasele cu regim 
simultan/alternative educaţionale și/sau 
în implementarea programelor sociale 
(ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, 
Masa caldă, Programul pentru şcoli etc.)  

2 

 
 
- atragerea de finanţări extrabugetare prin care 
se dovedește numărul de elevi beneficiari  0,25p/ finanţare 

obţinută 

   Copie protocol şi contract 
sponsorizare /copii după contracte 
de finanţare în care este 
nominalizat candidatul, precum și 
numărul de elevi beneficiari 
Copii după alte documente oficiale 
Adeverinţe 

h) implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 
aprobate la nivel 
local/județean/interjudețean/național/inte
rnațional (ex.de domenii: educație 
parentală, educație ecologică, educație 
pentru sănătate, educație financiară, 
educație emoțională, educație incluzivă, 
educație remedială – inclusiv prin 
elaborarea şi operaţionalizarea planurilor 
individualizate de învăţare, educație 
interculturală, învățare cooperativă, 
educație pentru mișcare etc.) și/sau 
implicarea în implementarea programului 
“Şcoala după şcoală” ca activitate în 

3 

- realizarea de proiecte educaționale inovatoare, 
recunoscute și aprobate la nivel 
local/județean/interjudețean/național/internațio
nal (ex.de domenii: educație și implicarea în 

cadrul acestora –  

educație parentală, educație incluzivă, 
educație remedială, educație ecologică, 
educație financiară, educație emoțională, 
educație pentru sănătate. 

0,25p/ fiecare 
parteneriat iniţiat 
0,10p/ activitate 

 
 

  Proiectul educaţional 
Copii ale proiectelor de 
parteneriat/protocoalelor  în care 
este nominalizat candidatul 
Adeverinţe de participare 
Copii după diplome  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

norma didactică, respectiv a programului 
„A doua şansă” 

i) participarea, în calitate de 
autor/coautor, la elaborarea de manuale 
şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau la conceperea unor 
resurse educaționale deschise/auxiliare 
curriculare pentru disciplinele de studiu, 
oferite gratuit pentru a asigura accesul 
elevilor, profesorilor și părinților la 
materiale educaționale de calitate 

16 

i.1) manual şcolar elaborat în calitate de 
autor/coautor -14 puncte/număr de autori; 

14p  
  Copia filei manualului din care 

să reiasă autorii, anul, ISBN-ul 

i.2) auxiliar curricular la elaborarea căruia a 
participat – 8 puncte/număr de autori; 8p  

  Copia filei auxiliarului din care 
să reiasă autorii, anul, ISBN-
ul/ISSN-ul 

i.3) - resursă educaţională publicată în 
format electronic pe platforme educaţionale 
destinate elevilor la elaborarea căreia a 
participat – 4 puncte/număr de autori;  
- actualizare a materialului care a presupus 
o modificare cu cel puţin 25% a 
conţinutului -1 punct/număr de autori. 
- realizarea unui auxiliar aplicat la 
clasă/activ.de consiliere/intervenție 
logopedică 

5p  

   
Print-screen site  
Copie a procesului verbal prin 
care auxiliarul a fost aprobat în 
cadrul comisiei metodice 

TOTAL CRITERIUL 1 PUNCTAJ MAXIM 77 p     

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ 
(maximum 14 puncte) 

a) elaborarea/participare la elaborarea de 
programe şcolare (inclusiv cele pentru 

2 
- elaborarea de programe (inclusiv cele pentru 
discipline opţionale noi 

0,5 p/ programă 
0,5 p/procedură 

   Copii documente, decizii 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

discipline opţionale noi), regulamente, 
metodologii, proceduri, studii/cercetări 
în domeniu (nivel național și județean) 

- elaborarea de proceduri, 
- membru în comisia de elaborare PDI/ROFUIP, 
adaptarea programelor școlare de masă etc; 

- elaborarea de regulamente, metodologii, 
studii cercetări în domeniu 

0,5 p/regulamente, 
metodologii, studii 
0,25p/studii 
0,25p/cercetare 

b) elaborarea/participare la elaborarea de 
îndrumătoare/ghiduri metodice, 
suporturi de curs avizate de 
inspectoratul şcolar sau de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, articole în 
reviste/publicații de specialiate, 
înregistrate cu ISBN/ISSN 

 
2 

Contribuții la elaborarea de: 
- cărți în domeniul didacticii, specialităţii şi 
managementului educaţional 
- autor/coautor 
- lucrări științifice 

- autor/coautor 
- articole în publicații de specialitate  

 
 
 

0,5p/0,25p/carte 
0,5p/0,25p/lucrare 

0,25p/articol 

 
 
 
 
 
 

  Copii ale documentului care atestă 
autorul, titlul şi ISBN/ISSN 

c) realizarea/participare la realizarea de 
softuri educaţionale în specialitate, 
platforme de e-learning pentru 
susţinerea progresului şcolar, avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

1 

 
- utilizare platformă/soft educaţional/aplicaţie 
- crearea de lecţii pe calculator; 
- crearea de secvenţe de lecţii  
- susținerea lecțiilor în AeL 

 

 
0,25p/aplicaţie 

   0,5p/lecţie 
0,25p/secvenţă 
0,5p/lecție AeL 

   Extrase, conform cu 
originalul/adeverinţă semnată de 
director şi de administratorul de 
reţea privind planificarea lecţiilor şi 
materialele concepute 
/desfăşurător, print screen-uri, 
aplicarea programelor în AeL 
(adeverință semnată de directorul 
școlii) 

d) activitatea de mentorat, de formator în 
formarea continuă a personalului din 

3 
 

 
- mentorat 

 
0,5p/an 

   Documente de convocare în grupurile 
de lucru / adeverinţe privind calitatea de 
evaluator / formator /de demonstrare a 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

învăţământ, activitatea susţinută în 
cadrul cercurilor pedagogice în vederea 
promovării accesului la o educație de 
calitate pentru toți (se punctează 
programele de formare și mentorat care 
răspund cerinței) 

 - formator  
- susținere activitate demonstrativă/referate în 
cadrul comisiilor metodice  și  cercurilor 
pedagogice 

0,5p/an 
0,5p/an 
1p/an  

 
 

activităţi de formator/ mentor 
Documente care demonstrează 
activitatea de mentor 
Documente care demonstrează 
activitatea de formator. 
Adeverinţe/diplome/certificate 
Copii ale programelor cercurilor 
pedagogice, copii referate,  

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, 
comisii paritare/de dialog social, comisii 
de evaluare și asigurare a calității în 
educație, comisii de sănătate și 
securitate în muncă, activitate în 
organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar (doar 
pentru cadrele didactice care nu 
beneficiază de degrevare de la norma de 
predare pentru această activitate), 

2 

 
-membru în echipa de evaluare psihosomatică 
- comisia paritară a IȘJ/comisia județeană de 
dialog social/comisia județeană de negociere a 
contractului colectiv de muncă 
-coordonator CEAC 
- membru CEAC 
- membru în comisia de sănătate și securitate în 
muncă 

- comisii de situații de urgență, PSI 

- - activitate în organismele de conducere 
ale organizaţiilor sindicale; 
 

- activitate în cadrul asociaţiilor 

 
0,20p/an 

 
0,50p/an 
0,20p/an  

 
0,20p/an 

 
0,20p/an 

 
 

1 p/județean/an 
0,5 p/local/an 

 
0,25 

    
 
Adeverinţe/diplome/certificate 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

precum şi în cadrul asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice la 
nivel local/judeţean/naţional/internaţional 

profesionale ale cadrelor didactice la 

nivel: 

local/judeţean; 
naţional/internaţional  

p/local/județean 
0,5 

p/național/intern
ațional 

f) activitate de metodist, membru în 

consiliul consultativ de specialitate de la 
nivelul inspectoratului școlar, 
coordonator de cerc pedagogic, 
certificată, după caz, de inspectorul de 
specialitate şi de inspectorul şcolar 
general sau de director 

 
1 
 

Activitatea depusă în calitate de: 
- Metodist;  
- Membru în consiliul consultativ de 
specialitate de la nivelul IȘJ;  
- Coordonator de cerc pedagogic 

 
1p/an 

 
1p/an 

0,5p/an 

   Adeverinţe / delegaţii/decizii 
/procese verbale avizate de director 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

g) activitate desfăşurată, la solicitarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
cadrul Comisiei Naționale de 
Specialitate, a unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte 
normative/administrative, în calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile 
naționale de organizare și desfășurare a 
examenelor naționale, activitatea de 
evaluator de manuale şcolare/auxiliare 
didactice/mijloace de învățământ/resurse 
educaţionale deschise/portofolii pentru 
Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional  

 
2 

- expert ARACIP/membru în comisie evaluare 
externă/monitor evaluare ARACIP 
- monitor la examenele naționale în alt județ 
- monitor la examenele naționale la nivelul 
județului 
- membru în comisiile județene de organizare a 
examenului de bacalaureat și de evaluare 
națională, de evaluare la clasele II, IV, VI, de 
certificare a competențelor profesionale nivel I, II, 
III, IV și V 
- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante la nivelul unității/ județean 
- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a examenului de definitivat 

- membru în Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional 

0,50p/an 
 
0,50p/an 
0,50 p/an 
 
0,50 p/an 
 
 
0,20 p/an 
 
 
0,50 p/an 
 
1 p 

    
 
 
 
Decizii/documente de convocare/ 
copii după adeverinţe  
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

h) participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, 
județene, naţionale şi/sau internaţionale, 
cursuri de perfecționare în domeniu sau 
în management educațional, dovedite 
prin documente oficiale ale manifestării 
și care demonstrează performanțele 
deosebite ale cadrului didactic în 
inovarea didactică 

1 

 
- participarea cu comunicări la simpozioane – 
conferințe județene/regionale naționale/ 
internaționale, dovedite prin documente oficiale 
ale manifestării 
- contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate 
sau în domeniul problematicii învăţămîntului şi 
educaţiei, atestate prin publicaţii înregistrate cu 
ISBN/ISSN 

0,25 p/ 
eveniment 
 
 
 
0,50 p /cercetare 
 

    
 
 
Adeverinţă de participare efectivă cu 
lucrări la simpozioane/ conferinţe 
Copie articole/ documente 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ MAXIM 14p     

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, 
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE 

(maximum 14 puncte) 

 
a) inițierea/participarea la 
proiecte/programe de formare 
profesională 

 
6 

 
a.1.) iniţiere proiecte/programe de formare 
profesională – maximum 4 puncte 

 
0,5 

p/proiect/progra
m de formare 

 

    
Certificate, adeverințe, proiecte/alte 
dovezi  
Copii după proiectul/programul 
de formare profesională din care 
să reiasă că programul de 
formare este acreditat/avizat de 
M.E.N. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a.2.) participare în proiecte/programe de 
formare profesională – maximum 2 puncte              
 
 
                                    0,25 p/proiect/program 
de formare                                          

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a 

   Adeverințe, certificate, diplome 
din care să reiasă că programul 
de formare este acreditat/avizat 
de M.E.N. 

b) inițierea/participarea la proiecte 
zonale, județene, naționale sau 
internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare și care sunt 
relevante din perspectiva prevenirii şi 
combaterii abandonului şcolar şi a 
părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a 
preșcolarilor/elevilor profesională 

4 

b.1.) iniţiere proiecte din această categorie – 
maximum 3 puncte;  

0,5 p/proiect    Adeverinţe, protocoale, 
programe  
Copii după parteneriat din care 
să reiasă și echipa de 
implementare 

b.2) participare în proiecte din această 
categorie – maximum 1 punct 

0,25 p/proiect    Certificate, adeverințe, proiecte/alte 
dovezi 

c) participarea la activități de voluntariat, 2 
- activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale 0,25 pactiv/an 

0,5p/activ. 
   Certificate, adeverințe, proiecte/alte 

dovezi, diplome, alte dovezi 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

inclusiv participarea la activitățile din 
cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară, îndrumarea de 
formațiuni/ansambluri de elevi cu 
activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică, 
perfomanțe dovedite în pregătirea 
elevilor la concursuri cultural-artistice, 
tehnico-științifice și sportive etc. 

de acțiune comunitară la nivel județean/național 
- coordonator SNAC 
- îndrumător program artistic concurs SNAC 
- membru în echipa SNAC 

0,25p/activ 
0,25p/an 

d) inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități 
de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

2 

- participarea la proiecte/ programe educaționale 
cu alte unități, din care să reiasă schimbul de 
experiență, în calitate de coordonator/ membru la 
nivel: 
- local/ județean/ interjudețean/regional/național 
 

 

0,25p/an. 
0,50p/an 
0,75/an 
1 p/an 

 

 
 

  Certificate, adeverințe, proiecte/alte 
dovezi 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 14 p     

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 5 puncte) 

a) atragerea de fonduri europene în 
cadrul unor proiecte cu finanțare 
europeană nerambursabilă (Erasmus+, 
PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca 

2 

- Proiecte din Fondul Social European/Fonduri 
Structurale şi de Coeziune 
- Proiecte/ programe europene realizate prin 

(Erasmus+, POSDRU, POCU, 

0,5p/ proiect 
 
 

0,25p /proiect 
 

 
 
 
 

  Copii documente oficiale  
Adeverinţe participare 
Copii după contracte de finanţare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mondială și altele similare), de alte 
finanţări extrabugetare pentru unitatea 
de învăţământ, centre de documentare şi 
informare, laboratoare etc., având ca 
efect creşterea calităţii activităţii 
instituţionale şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul 
alocat calculat conform formulei de 
finanțare 

Transfrontaliere, Banca Mondială și altele 
similare etc.. 

- manager/coordonator 
- membru echipă proiect 

 
 

 
1p/0,25p/proiect 

 
 
 
 

b) existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării spaţiilor unității de 
învățământ, a mijloacelor de învăţământ 
şi a altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari 
ai educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională) existenţa unui progres 
semnificativ în privinţa dotării spaţiilor 
unității de învățământ, a mijloacelor de 
învăţământ şi a altor resurse 
educaţionale, conform nevoilor 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- evidențierea unui progres în dotarea spațiilor 

școlare cu mijloace de învățământ și auxiliare 
curriculare 

0,5p/ activitate de 
dotare/ achiziţie 

 
 
 
 

   
 
 
 
Copii ale unor documente de 
inventar care evidenţiază progresul 
în dotarea unităţii şcolare şi/sau 
achiziţia de mijloace de învăţământ 
şi/sau auxiliare curriculare prin 
efortul candidatului, pe perioada 
evaluată, adeverinţă care să ateste 
crearea unui mediu educaţional în 
sala de clasă, materiale 
confecţionate şi utilizate la clasă 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

comunităţii şcolare (beneficiari ai 
educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională 

c) participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național, 
precum și/sau în realizarea de 
parteneriate instituţionale în 
concordanţă cu nevoile comunităţii 
şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte 
pozitive în domeniul incluziunii sociale și 
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate 
de observator 

2 
 
 
 
 

Activitate depusă în calitate de: 
- coordonator CJRAE 

- membru în consiliul de administrație al 
unității de învățământ 
- responsabil comisia diriginţilor/ comisia 
metodică  
- responsabil cu programe şi proiecte europene 
- responsabil alte comisii 

- observator din partea sindicatului 

 

 
1p 

0,5p/an 
 

0,5p/an 
0,5p/an 
0,5p/an 

 
0,5p/an 

 
 

   
 
Adeverinţă eliberată de unitatea de 
învăţământ cu precizarea nominală 
a perioadelor în care s-a realizat 
activitatea 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 5p     

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 110     

 

Semnătura candidatului ______________ 
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*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 
Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
 

Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

 

 
Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
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b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
d) adeverință de vechime; 
e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului șco lar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F22-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ/ MAISTRU INSTRUCTOR/ PROFESOR PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 
(maximum 77 puncte) 

a) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor, materializate în 
progresul copiilor pe domenii de 
dezvoltare, înregistrate în Fișa de 

6 

- rata de promovabilitate la clasă (media pe cei 5 
ani evaluaţi) 

- 90-95% 
- peste 95%  

  
 

1p 
2p 

   Adeverinţe şi statistici oficiale de 
la unitatea şcolară în care 
funcţionează. 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

apreciere a progresului copilului 
preșcolar înainte de intrarea în clasa 
pregătitoare, ca o confirmare a 
parcurgerii coerente și cu consecvență a 
Curriculumului pentru educație timpurie 
în vigoare și a atingerii 
obiectivelor/elementelor de competență 
menționate în acesta, respectiv, rezultate 
deosebite obținute în pregătirea elevilor 
materializate în progresul elevilor la 
clasă sau în rezultate ale elevilor la 
clasă, la testări şi examene naţionale de 
sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu 
clasa şi individual la disciplinele de 
specialitate din învăţământul tehnologic 
și vocațional, pe baza datelor statistice 
de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o 
confirmare a atingerii 
obiectivelor/competenţelor specifice 
impuse de curriculumul şcolar în vigoare  

- rată de promovabilitate la examene naționale la 
(media pe cei 5 ani evaluaţi): 

 Evaluare Națională 

 Examen de Bacalaureat 

 Examen de certificare a competențelor pentru 
obținerea certificatului de calificare profesională 
nivel I, II, III, IV și V 

- 75-79,99% 
- 80-84,99% 
- 85-89,99% 
- 90-94,99% 
- 95-100% 

* Pentru cadrele didactice care nu predau 
discipline de examen se alocă 4p pentru intervalul 
90-95% și 6p peste 95%, la rata de promovabilitate 
la clasă. 

 
 
 
 
 

 
1p 
2p 
3p 
4p 
5p 

b) iniţierea şi/sau aplicarea la 
grupă/clasă a unor metode, procedee şi 

6 
- utilizarea unor metode, procedee și tehnici de 
predare-învățare-evaluare inovatoare 

0,5p/activ. 
 

   Procese-verbale, fișă de 
asistență/interasistență 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

tehnici de abordare a predării-învățării-
evaluării inovative, preluate din 
cercetarea educaţională de profil, 
promovate în cadrul unor proiecte cu 
finanțare externă (inclusiv schimburi de 
experiență sau mobilități), a unor 
proiecte la nivel județean (în parteneriat 
cu instituții de învățământ superior de 
profil sau organizații neguvernamentale 
cu experiență relevantă în domeniu) 
și/sau promovate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale la nivel național, prin scrisorile 
metodice 

 certificată de directorul unității 

c) performanţe dovedite în pregătirea 
preșcolarilor și elevilor distinşi la 
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de 
profil corelat cu disciplina predată, 
materializate prin obţinerea premiilor I, II, 
III, menţiunilor/premiilor și mențiunilor 
speciale la etapa judeţeană şi a 
municipiului 
Bucureşti/interjudeţeană/naţională/intern

20 

- Distincții: 

 FAZA INTERNAŢIONALĂ   
orice distincție 

 FAZA NAŢIONALĂ/INTERJUDEȚEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 

 
Max. 8 p 

8 p./elev/an 
Max. 12 p 
5 p/elev/an 
4 p/elev/an 
3 p/elev/an 
2 p/elev/an 

0,5 p/elev/an 

   Diplome  
Certificate de participare 
Adeverinţe eliberate de 
organizatorii concursurilor 
Documente certificate de 
inspectori de specialitate 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

aţională, incluse în programul de 
activităţi şi în calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 
și/sau pregătirea loturilor olimpice de 
elevi 

 FAZA JUDEŢEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special/Mențiune specială 
* Dacă în loc de elev este echipă/echipaj/grupă, 
punctajul acordat se dublează (nu se atribuie 
pentru fiecare elev component al 
echipei/echipajului/grupei). 
* Medaliile acordate de societăți, asociații de 
specialitate etc. sunt asimilate premiilor 
speciale/mențiunilor speciale. 
* În cazul în care pe diplomă nu se regăsește 
numele profesorului coordonator se va atașa o 
adeverință certificată de directorul unității. 
- pregătire de loturi olimpice de participanţi 

la faza naţională/internaţională; 
- pregătirea elevilor pentru probele practice 

ale concursurilor; 
- însoţitor de loturi olimpice cu participanţi 

la faza naţională/internaţională 

Max. 8 p 
4 p/elev/an 
3 p/elev/an 
2 p/elev/an 
1 p/elev/an 

0,5 p/elev/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 p/an 
 

1 p/an 
 

1 p/an 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

d) rezultatele deosebite obţinute în 
centrele de excelență, în Centrele de 
Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, 
în centrele multifuncţionale pentru 
educaţie timpurie, certificate de 
inspectorul  de specialitate/organizaţia 
coordonatoare și/sau rezultate deosebite 
obținute cu preşcolarii sau elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale şi/sau 
tulburări de învăţare, certificate de 
directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate 
sau directorul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională/Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educațională 

4 

- activităţi în centrele de excelenţă, cu certificare a 
inspectorului de specialitate  
- activităţi cu elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale, cu certificare a C.J.R.A.E. 
 

0,25p/an 
 

0,25p/elev/an 

   Adeverinţe eliberate de centrele 
de excelenţă cu precizarea nr. 
de elevi, perioadă şi rezultate 
obţinute, certificate de 
inspectorul de specialitate 
Adeverință de la unitatea de 
învățământ care face dovada că 
elevul este înscris în clasa la 
care predă cadrul didactic 
respectiv 
Adeverinţă CJRAE de certificare 
a progresului 
Copii adeverință de participare 
ale elevilor/profesorilor la 
activități școlare 

e) participarea, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, 
etapele pe sector, judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi internaţionale 

8 - președinte/președinte 
executiv/vicepreședinte/secretar/ membru/ 
evaluator în comisiile de evaluare/organizare a 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare și 
extrașcolare la nivel: 

0,5 
p/responsabilitat

e 
 

0,25 

   Adeverințe, decizii 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 

local/judeţean/interjudeţean/naţional 
- supraveghetor/asistent la olimpiadele şi 
concursurile şcolare și extrașcolare la nivel: 
local/judeţean/interjudeţean/naţional 
- elaborare subiecte la nivel: 
judeţean/interjudeţean/naţional 

p/responsabilitat
e 
1 

p/responsabilitat
e 

f) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor/elevilor din 
categorii dezavantajate (preşcolarii sau 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, copii 
din familii monoparentale, copii în 
plasament, copii din comunități sărace, 
comunități izolate, părinți plecați în 
străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu 
sau în spital, copii cu HIV etc.) 

12 - activitate și rezultate obținute în pregătirea 
elevilor din medii dezavantajate 
- activitate și rezultate obținute în pregătirea 
elevilor cu cerințe educaționale speciale  
- activitate și rezultate obținute în pregătirea 
elevilor cu dificultăți de învățare 

0,25p/elev/an 
 

   Certificate/diplome 
Programe individuale de 
pregătire certificate de directorul 
unității 
Curriculum adaptat, PIP 
Colaborarea cu reţele de 
specialişti 
Adeverință de la unitatea de 
învățământ care face dovada că 
elevul este înscris în clasa la 
care predă cadrul didactic 
respectiv. 

g) implicare în activitatea de tratare 
diferențiată a preșcolarilor/elevilor din 
grupele/clasele cu regim 
simultan/alternative educaţionale și/sau 

2 - activitate de tratare diferențiată a elevilor din 
clasele în regim simultan/alternative educaționale; 
- activități în cadrul programelor naționale (“Bani 
de liceu”, „Lapte - corn”, „Euro 200”, „Rechizite 

0,5 p/an    Adeverinţă eliberată de unitatea 
de învăţământ cu precizarea 
nominală a perioadelor în care 
s-a realizat activitatea. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

în implementarea programelor sociale 
(ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, 
Masa caldă, Programul pentru şcoli etc.)  

școlare”, „Bursa profesională”) Copie conformă cu originalul a 
deciziei de numire a comisiei și 
adeverință 

h) implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 
aprobate la nivel 
local/județean/interjudețean/național/inte
rnațional (ex. de domenii: educație 
parentală, educație ecologică, educație 
pentru sănătate, educație financiară, 
educație emoțională, educație incluzivă, 
educație remedială – inclusiv prin 
elaborarea şi operaţionalizarea planurilor 
individualizate de învăţare, educație 
interculturală, învățare cooperativă, 
educație pentru mișcare etc.) și/sau 
implicarea în implementarea programului 
“Şcoala după şcoală” ca activitate în 
norma didactică, respectiv a programului 
„A doua şansă” 

3 - implementarea unor proiecte educaționale 
inovatoare aprobate la nivel local/ 
județean/interjudețean/național/internațional; 
- activități în programul “Şcoala după şcoală” 
respectiv a programului „A doua şansă”. 

0,25p/proiect/an 
 
 
 

0,25p/proiect/an 

 

  Adeverinţă eliberată de unitatea 
de învăţământ cu precizarea 
nominală a perioadelor în care 
s-a realizat activitatea. 
Procese-verbale certificate de 
către directorul unității/instituției 
 

i) participarea, în calitate de 
autor/coautor, la elaborarea de manuale 

16 
i.1) manual şcolar elaborat în calitate de 
autor/coautor 

14 puncte/număr 
de autori 

 
  Copii ale documentului care 

atestă autorul, titlul și din care 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau la conceperea unor 
resurse educaționale deschise/auxiliare 
curriculare pentru disciplinele de studiu, 
oferite gratuit pentru a asigura accesul 
elevilor, profesorilor și părinților la 
materiale educaționale de calitate 

să reiasă că este aprobat de 
M.E.N. 

i.2) auxiliar curricular la elaborarea căruia a 
participat 8 puncte/număr 

de autori 
 

  Copii ale documentului care 
atestă autorul, titlul și din care 
să reiasă că este aprobat de 
M.E.N. 

i.3) - resursă educaţională publicată în format 
electronic pe platforme educaţionale destinate 
elevilor la elaborarea căreia a participat – 4 
puncte/număr de autori;  
- actualizare a materialului care a presupus o 
modificare cu cel puţin 25% a conţinutului - 1 
punct/număr de autori. 

4 puncte/număr 
de autori 

 
1 punct/număr 

de autori 

 

  Adeverințe, copii după resursa 
educațională 

 
TOTAL CRITERIUL 1 

 
PUNCTAJ MAXIM 77 p 

 
  

 

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ 
(maximum 14 puncte) 

a) elaborarea/participare la elaborarea de 
programe şcolare (inclusiv cele pentru 
discipline opţionale noi), regulamente, 
metodologii, proceduri, studii/cercetări 
în domeniu (nivel național și județean) 

2 

- activitate depusă la elaborarea de: 
- programe şcolare (inclusiv cele pentru 

discipline opţionale noi); 
- regulamente; 
- metodologii; 

0,25 
p/progamă./regul
ament/metodolo

gie 

   Copii după regulamente, 
metodologii, proceduri, studii 
Copii ale programei școlare 
însoțite de suportul de curs 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- proceduri; 
- studii/cercetări în domeniu (nivel național și 

județean) 

b) elaborarea/participare la elaborarea de 
îndrumătoare/ghiduri metodice, 
suporturi de curs avizate de 
inspectoratul şcolar sau de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, articole în 
reviste/publicații de specialitate, 
înregistrate cu ISBN/ISSN 

2 

- activitate depusă la elaborarea de: 
- îndrumătoare/ghiduri metodice; 
- suporturi de curs avizate de inspectoratul 

şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- articole în reviste/publicații de specialitate, 
înregistrate cu ISBN/ISSN 

 
0,25 p/material 

   Copii ale documentului care 
atestă autorul, titlul și 
ISBN/ISSN 

c) realizarea/participare la realizarea de 
softuri educaţionale în specialitate, 
platforme de e-learning pentru 
susţinerea progresului şcolar, avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

1 

- realizarea de softuri educaţionale în 
specialitate, platforme de e-learning pentru 
susţinerea progresului şcolar, avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

0,25 p/platformă    Certificate, adeverințe care să 
ateste calitatea de autor 

d) activitatea de mentorat, de formator în 
formarea continuă a personalului din 
învăţământ, activitatea susţinută în 
cadrul cercurilor pedagogice în vederea 
promovării accesului la o educație de 
calitate pentru toți (se punctează 
programele de formare și mentorat care 

3 

- activitatea depusă în calitate de: 
- mentor,  
- formator în formarea continuă a personalului 

din învăţământ,  
- activitatea susţinută în cadrul cercurilor 

pedagogice în vederea promovării accesului 
la o educație de calitate pentru toți: 

0,25 p/mentor/an 
 

0,25 
p/formator/an 

 
 
 

   Adeverințe, procese-verbale 
certificate de către directorul 
unității 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

răspund cerinței) - referat metodic 
- lecție demonstrativă 

0,25 p/referat 
0,5 p/lecție 

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, 
comisii paritare/de dialog social, comisii 
de evaluare și asigurare a calității în 
educație, comisii de sănătate și 
securitate în muncă, activitate în 
organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar (doar 
pentru cadrele didactice care nu 
beneficiază de degrevare de la norma de 
predare pentru această activitate), 
precum şi în cadrul asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice la 
nivel local/judeţean/naţional/internaţional 

2 

- activitate în cadrul: 
- comisiilor de etică,  
- comisii paritare/de dialog social, 
- comisii de evaluare și asigurare a calității în 

educație, 
- comisii de sănătate și securitate în muncă; 
-  comisii de situații de urgență, PSI 

 
- activitate în organismele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale; 
 
- activitate în cadrul asociaţiilor 

profesionale ale cadrelor didactice la 
nivel: 

- local/judeţean; 
 
- naţional/internaţional 

 
0,25 

p/local/județean 
 
 
 
 
 

1 p/județean/an 
0,5 p/local/an 

 
0,25 

p/local/județean 
0,5 

p/național/intern
ațional 

   Adeverințe, decizii 

f) activitate de metodist, membru în 
consiliul consultativ de specialitate de la 

1 
- activitate depusă în calitate de: 
- metodist,  

 
0,25 

   Adeverințe, decizii, delegații, 
procese-verbale certificate de 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nivelul inspectoratului școlar, 
coordonator de cerc pedagogic, 
certificată, după caz, de inspectorul de 
specialitate şi de inspectorul şcolar 
general sau de director 

- membru în consiliul consultativ de specialitate 
de la nivelul inspectoratului școlar,  

- coordonator de cerc pedagogic 

p/responsabilitat
e 

directorul unității/instituției 

g) activitate desfăşurată, la solicitarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
cadrul Comisiei Naționale de 
Specialitate, a unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte 
normative/administrative, în calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile 
naționale de organizare și desfășurare a 
examenelor naționale, activitatea de 
evaluator de manuale şcolare/auxiliare 
didactice/mijloace de învățământ/resurse 
educaţionale deschise/portofolii pentru 
Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional 

2 

- activitate desfăşurată în cadrul: 
- Comisiei Naționale de Specialitate;  
- unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru 

elaborarea unor acte 
normative/administrative; 

- în calitate de reprezentant desemnat de către 
comisiile naționale de organizare și 
desfășurare a examenelor naționale;  

- activitatea de evaluator de manuale 
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de 
învățământ/resurse educaţionale 
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de 
Experţi în Management Educaţional. 

0,25 p/activitate    Adeverințe, decizie, certificat, 
ordin al ministrului, documente 
de convocare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

h) participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, 
județene, naţionale şi/sau internaţionale, 
cursuri de perfecționare în domeniu sau 
în management educațional, dovedite 
prin documente oficiale ale manifestării 
și care demonstrează performanțele 
deosebite ale cadrului didactic în 
inovarea didactică 

1 

- participarea cu comunicări la: 
- simpozioane, conferinţe zonale, județene, 

naţionale şi/sau internaţionale; 
- cursuri de perfecționare în domeniu sau în 

management educațional 

 
0,25 p/lucrare 

 
0,25 p/curs de 
perfecționare 

   Adeverințe, diplome, certificate 
de participare efectivă cu lucrări 
la simpozioane/conferințe 
Copii după articole/lucrări 
Certificate, adeverințe, atestate 
de formare avizate/acreditate 
M.E.N. 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ MAXIM 14p     

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, 
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE 

(maximum 14 puncte) 

a) inițierea/participarea la 
proiecte/programe de formare 
profesională 

6 

a.1.) iniţiere proiecte/programe de formare 
profesională  

Max. 4 p 
0,5 

p/proiect/progra
m de formare 

   Copii după proiectul/programul 
de formare profesională din care 
să reiasă că programul de 
formare este acreditat/avizat de 
M.E.N. 

a.2.) participare în proiecte/programe de formare 
profesională  

Max. 2 p 
0,25 

p/proiect/progra
m de formare 

   Adeverințe, certificate, diplome 
din care să reiasă că programul 
de formare este acreditat/avizat 
de M.E.N. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b) inițierea/participarea la proiecte 
zonale, județene, naționale sau 
internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare și care sunt 
relevante din perspectiva prevenirii şi 
combaterii abandonului şcolar şi a 
părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a 
preșcolarilor/elevilor profesională 

4 

b.1.) iniţiere proiecte din această categorie Max. 3 p 
0,5 p/proiect 

   Adeverință, decizie 
Copii după parteneriat din care 
să reiasă și echipa de 
implementare 

b.2) participare în proiecte din această categorie Max. 1 p 
0,25 p/proiect 

   Copii după parteneriat din care 
să reiasă și echipa de 
implementare  
Adeverințe, diplome, certificate, 
procese-verbale certificate de 
către directorul unității/instituției 

c) participarea la activități de voluntariat, 
inclusiv participarea la activitățile din 
cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară, îndrumarea de 
formațiuni/ansambluri de elevi cu 
activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică, 
performanțe dovedite în pregătirea 
elevilor la concursuri cultural-artistice, 
tehnico-științifice și sportive etc. 

2 

- participarea la activități de voluntariat;  
- participarea la activitățile din cadrul 

Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară; 

- îndrumarea de formațiuni/ansambluri de 
elevi cu activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică; 

- performanțe dovedite în pregătirea elevilor 
la concursuri cultural-artistice, tehnico-
științifice și sportive 

0,25 p/activitate    Adeverințe, diplome, certificate, 
procese-verbale certificate de 
către directorul unității/instituției 

d) inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități 

2 
- inițierea/organizarea/participarea la 

schimburi de experienţă cu alte unități de 
0,25 p/activitate    Adeverințe, diplome, certificate, 

procese-verbale certificate de 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

către directorul unității/instituției 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 14 p     

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 5 puncte) 

a) atragerea de fonduri europene în 
cadrul unor proiecte cu finanțare 
europeană nerambursabilă (Erasmus+, 
POSDRU, POCU, Transfrontaliere, Banca 
Mondială și altele similare), de alte 
finanţări extrabugetare pentru unitatea 
de învăţământ, centre de documentare şi 
informare, laboratoare etc., având ca 
efect creşterea calităţii activităţii 
instituţionale şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul 
alocat calculat conform formulei de 
finanțare 

2 

- atragerea de fonduri europene în cadrul unor 
proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă, de alte finanţări 
extrabugetare pentru unitatea de învăţământ 

0,25 p/finanţare 
obţinută 

   Copie protocol şi contract 
sponsorizare /copii după 
contracte de finanţare în care 
este nominalizat candidatul 
Document justificativ privind 
donație/sponsorizare 
Copii alte documente oficiale 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b) existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării spaţiilor unității de 
învățământ, a mijloacelor de învăţământ 
şi a altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari 
ai educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională) 

1 

- evidențierea unui progres în dotarea spațiilor 
școlare cu mijloace de învățământ și auxiliare 
curriculare 

 

0,5p/activitate de 
dotare/ achiziţie 

 

  Copii ale unor documente de 
inventar care evidenţiază 
progresul în dotarea unităţii 
şcolare şi/sau achiziţia de 
mijloace de învăţământ şi/sau 
auxiliare curriculare prin efortul 
candidatului, pe perioada 
evaluată 

c) participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național, 
precum și/sau în realizarea de 
parteneriate instituţionale în 
concordanţă cu nevoile comunităţii 
şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte 
pozitive în domeniul incluziunii sociale și 
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate 
de observator 

2 

La nivel de unitate/instituție: 
- activitate depusă în calitate de: 

- responsabil arie curriculară, responsabil 
comisie metodică, șef catedră; 

- responsabil/coordonator/membru CEAC; 
- coordonator/responsabil/președinte al 

comisiei Sistemului de control 
managerial intern (SCIM); 

- membru în consiliul de administrație al 
unității de învățământ; 

- coordonator de programe educative 
școlare și extrașcolare; 

- responsabil cu programe şi proiecte 

 
0,25 

p/responsabilitat
e/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Adeverință, decizie 
Copii după parteneriat din care 
să reiasă și echipa de 
implementare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

europene; 
- responsabil comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de 
corupție și discriminării în mediul școlar 
și promovarea interculturalității; 

- coordonator al Comisiei de dezvoltare 
profesională și evoluției în carieră; 

- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a simulării examenelor 
naționale 

- membru în comisiile de organizare a 
examenului de bacalaureat și de 
evaluare națională, de evaluare la 
clasele II, IV, VI, de certificare a 
competențelor profesionale nivel I, II, III, 
IV și V; 

- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante la nivelul 
unității; 

- membru în comisia de admitere 
- președinte/monitor de calitate în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
p/responsabilitat

e 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

comisiile de evaluare pentru certificarea 
competențelor profesionale N3,N4,N5. 

- observator din partea sindicatului 
 

 
La nivel local/județean: 
- membru în comisiile de evaluare a 

concursurilor școlare și extrașcolare din 
CAEJ/CAER; 

- membru în comisiile județene de organizare a 
examenului de bacalaureat și de evaluare 
națională, de evaluare la clasele II, IV, VI, de 
certificare a competențelor profesionale nivel 
I, II, III, IV și V; 

- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante la nivelul județean; 

- membru în comisiile județene de organizare și 
desfășurare a examenului de definitivat; 

- membru în comisia județeană de admitere; 
- membru în alte comisii 
La nivel național: 

 
 

0,5p/an 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,5 
p/responsabilitat

e 
 

 
 

0,25p/ proiect/ 
program 

0,10p/activitate 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 
activități 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- membru în comisiile de evaluare a 
olimpiadelor/concursurilor școlare și 
extrașcolare din CAEN; 

- expert în Corpul de experți al Corpului de 
control al ministrului; 

- membru în alte comisii 
- realizarea de parteneriate instituționale și 

implicarea în cadrul acestora 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 5p     

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 110     

 

Semnătura candidatului ______________ 
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*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 
Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
d) adeverință de vechime; 
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e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F23-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAȚIONAL – ARTE, SPORT, PEDAGOGIC 
 

Numele şi prenumele solicitantului  

Specialitatea  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul didactic  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 
 
1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 
(maximum 77 puncte) 

a) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor, materializate în 
progresul copiilor pe domenii de 
dezvoltare, înregistrate în Fișa de 

6 

-examene naţionale/de atestare/de 
certificare cu promovabilitate peste 75%, 
media promoţiilor din perioada evaluată; 
--examene naţionale/de atestare/de 

6 p 
 
 

3 p 

   Adeverinţe şi statistici oficiale de 
la unitatea şcolară în care 
funcţionează 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

apreciere a progresului copilului 
preșcolar înainte de intrarea în clasa 
pregătitoare, ca o confirmare a 
parcurgerii coerente și cu consecvență a 
Curriculumului pentru educație timpurie 
în vigoare și a atingerii 
obiectivelor/elementelor de competență 
menționate în acesta, respectiv, rezultate 
deosebite obținute în pregătirea elevilor 
materializate în progresul elevilor la 
clasă sau în rezultate ale elevilor la 
clasă, la testări şi examene naţionale de 
sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu 
clasa şi individual la disciplinele de 
specialitate din învăţământul tehnologic 
și vocațional, pe baza datelor statistice 
de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o 
confirmare a atingerii 
obiectivelor/competenţelor specifice 
impuse de curriculumul şcolar în vigoare  

certificare cu promovabilitate peste 60% 
dar 
<75%, media promoţiilor din perioada 
evaluată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) iniţierea şi/sau aplicarea la 6 - utilizarea unor metode, procedee și tehnici 0,5 p/activitate    Procese-verbale, fișă de 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

grupă/clasă a unor metode, procedee şi 
tehnici de abordare a predării-învățării-
evaluării inovative, preluate din 
cercetarea educaţională de profil, 
promovate în cadrul unor proiecte cu 
finanțare externă (inclusiv schimburi de 
experiență sau mobilități), a unor 
proiecte la nivel județean (în parteneriat 
cu instituții de învățământ superior de 
profil sau organizații neguvernamentale 
cu experiență relevantă în domeniu) 
și/sau promovate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale la nivel național, prin scrisorile 
metodice 

de predare-învățare-evaluare inovatoare  asistență/interasistență 
certificată de directorul unității 

c) performanţe dovedite în pregătirea 
preșcolarilor și elevilor distinşi la 
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de 
profil corelat cu disciplina predată, 
materializate prin obţinerea premiilor I, II, 
III, menţiunilor/premiilor și mențiunilor 
speciale la etapa judeţeană şi a 
municipiului 

20 

- Distincții:  
FAZA INTERNAȚIONALĂ  
(orice distincţie) 
 
FAZA NAŢIONALĂ / INTERJUDEȚEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 

 
Max. 8p 

8 p/elev/an 
 

Max. 12 p 
5 p/elev/an 
4 p/elev/an 
3 p/elev/an 

   Diplome  
Certificate de participare 
Adeverinţe eliberate de 
organizatorii concursurilor 
Documente certificate de 
inspectori de specialitate 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bucureşti/interjudeţeană/naţională/intern
aţională, incluse în programul de 
activităţi şi în calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 
și/sau pregătirea loturilor olimpice de 
elevi 

Menţiune 
Premiu special 
 
FAZA JUDEŢEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special 
 
CONCURSURI 
INTERJUDEŢENE/REGIONALE 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Menţiune 
Premiu special 
 
- pregătire de loturi olimpice de participanţi la 
faza naţională / internaţională  
- pregătirea elevilor pentru probele practice 
ale concursurilor  

2 p/elev/an 
0,5 p/elev/an 

 
Max. 8 p 

     4 p/elev/an 
3 p/elev/an 
2 p/elev/an 
1 p/elev/an 

0,5 p/elev/an 
 

Max. 5 p 
2 p/elev/an 

1,5 p/elev/an 
1 p/elev/an 

0,5 p/elev/an 
0,25 p/elev/an 

 
1, 5 p/an 

 
1 p/an 

 
1 p/an 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- însoțitor de loturi olimpice cu participare la 
faza națională / internațională 

d) rezultatele deosebite obţinute în 
centrele de excelență, în Centrele de 
Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, 
în centrele multifuncţionale pentru 
educaţie timpurie, certificate de 
inspectorul  de specialitate/organizaţia 
coordonatoare și/sau rezultate deosebite 
obținute cu preşcolarii sau elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale şi/sau 
tulburări de învăţare, certificate de 
directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate 
sau directorul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională/Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educațională 

4 

- activități desfășurate în centrele de 
excelență, cu certificare a inspectorului de 
specialitate  
- activități desfășurate cu elevi cu cerințe 
educaționale speciale cu certificare a 
C.J.R.A.E. 

0,25 p/an 
0,25 p/elev/an 

   Adeverinţe eliberate de centrele 
de excelenţă  cu precizarea 
numărului de elevi, perioada și 
rezultate obţinute, certificate de 
inspectorul de specialitate 
Adeverință de la unitatea de 
învățământ care face dovada că 
elevul este înscris în clasa la 
care predă cadrul didactic 
respectiv 
Adeverință C.J.R.A.E. de 
certificare a progresului 
Copii adeverință de participare 
ale elevilor/profesorilor la 
activități școlare 

e) participarea, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/organizare, la 
olimpiadele și concursurile de profil, 

8 - președinte/președinte 
executiv/vicepreședinte/secretar/ 
membru/evaluator în comisiile de 

0,5 p/ 
responsabilitate 

 

   Adeverințe, decizii 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

etapele pe sector, judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi internaţionale 
incluse în programul de activităţi şi în 
calendarul inspectoratului 
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale 

evaluare/organizare a olimpiadelor și 
concursurilor școlare și extrașcolare la nivel: 
local/ judeţean/interjudeţean/naţional  
- supraveghetor/asistent la olimpiadele și 
concursurile școlare și extrașcolare la nivel:  
local/ judeţean/interjudeţean/naţional  

 
- elaborare de subiecte la nivel: 
 judeţean/interjudeţean/naţional 

 
0,25 p/ 

responsabilitate 
 
 

1 p/ 
responsabilitate 

f) rezultate deosebite obţinute în 
pregătirea preşcolarilor/elevilor din 
categorii  dezavantajate (preşcolarii sau 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, copii 
din familii monoparentale, copii în 
plasament, copii din comunități sărace, 
comunități izolate, părinți plecați în 
străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu 
sau în spital, copii cu HIV etc.) 

12 - activitate și rezultate obținute în pregătirea 
elevilor din medii dezavantajate 
- activitate și rezultate obținute în pregătirea 
elevilor cu cerințe educaționale speciale 
- activitate și rezultate obținute în pregătirea 
elevilor cu dificultăți de învățare 
 
 

 
0,25 p/elev/an 

 

   Certificate/diplome 
Programe individuale de 
pregătire certificate de directorul 
unității 
Curriculum adaptat, PIP 
Colaborarea cu rețelele de 
specialiști 
Adeverință de la unitatea de 
învățământ care face dovada că 
elevul este înscris la clasa la 
care predă cadrul didactic 
respectiv 

g) implicare în activitatea de tratare 2 - activități în cadrul programelor naționale 0,5 p/an    Adeverinţă eliberată de unitatea 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

diferențiată a preșcolarilor/elevilor din 
grupele/clasele cu regim 
simultan/alternative educaţionale și/sau 
în implementarea programelor sociale 
(ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, 
Masa caldă, Programul pentru şcoli etc.)  

(“Bani de liceu”, „Lapte - corn”, „Euro 200”, 
„Rechizite școlare”, „Bursa profesională”) 

de învăţământ cu precizarea 
nominală a perioadelor în care 
s-a realizat activitatea. 
Copie conformă cu originalul a 
deciziei de numire a comisiei și 
adeverință 

h) implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 
aprobate la nivel 
local/județean/interjudețean/național/inte
rnațional (ex.de domenii: educație 
parentală, educație ecologică, educație 
pentru sănătate, educație financiară, 
educație emoțională, educație incluzivă, 
educație remedială – inclusiv prin 
elaborarea şi operaţionalizarea planurilor 
individualizate de învăţare, educație 
interculturală, învățare cooperativă, 
educație pentru mișcare etc.) și/sau 
implicarea în implementarea programului 
“Şcoala după şcoală” ca activitate în 
norma didactică, respectiv a programului 

3 - implementarea unor proiecte educaționale 
inovatoare aprobate la nivel: 
local/judeţean/interjudeţean/naţional/  
 internațional  
- activități în programul ”Școala după școală” 
respectiv a programului ” A doua șansă” 

0,25 p/an 
 
 

0,25 p/an 
 

 

  Adeverinţă eliberată de unitatea 
de învățământ cu precizarea 
nominală a perioadelor în care 
s-a realizat activitatea. 
Procese-verbale certificate de 
către directorul unității/instituției 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„A doua şansă” 

i) participarea, în calitate de 
autor/coautor, la elaborarea de manuale 
şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau la conceperea unor 
resurse educaționale deschise/auxiliare 
curriculare pentru disciplinele de studiu, 
oferite gratuit pentru a asigura accesul 
elevilor, profesorilor și părinților la 
materiale educaționale de calitate 16 

i.1) manual şcolar elaborat în calitate de 
autor/coautor -14 puncte/număr de autori; 14 p/număr de 

autori 
 

 

  Copii ale documentului care 
atestă autorul, titlul și din care 
să reiasă că este aprobat de 
M.E.N. 
 

i.2) auxiliar curricular la elaborarea căruia 
a participat – 8 puncte/număr de autori; 

        
8 p/ număr de 

autori 
 

  Copii ale documentului care 
atestă autorul, titlul și din care 
să reiasă că este aprobat de 
M.E.N. 

i.3) - resursă educaţională publicată în 
format electronic pe platforme 
educaţionale destinate elevilor la 
elaborarea căreia a participat – 4 
puncte/număr de autori;  
- actualizare a materialului care a 
presupus o modificare cu cel puţin 25% a 
conţinutului -1 punct/număr de autori. 

4 p/număr de 
autori 

 
 

1 p/număr de 
autori 

 

 

  Adeverințe, copii după resursa 
educațională 
 

TOTAL CRITERIUL 1 PUNCTAJ MAXIM 77 p     

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ 
(maximum 14 puncte) 

a) elaborarea/participare la elaborarea de 2 - activitatea depusă la elaborarea de: 0,25 p/programă/    Copii după regulamente, 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

programe şcolare (inclusiv cele pentru 
discipline opţionale noi), regulamente, 
metodologii, proceduri, studii/cercetări 
în domeniu (nivel național și județean) 

:- programe şcolare ( inclusiv cele pentru 
discipline opţionale noi);  
- regulamente 
- metodologii 
- proceduri 
- studii/cercetari în domeniu (la nivel 
județean și național) 
 

regulament/ 
metodologie/ 

proceduri/ 
studii/ 

cercetări 
 
 

metodologii, proceduri, studii 
Copii ale programei școlare 
însoțite de suportul de curs 

b) elaborarea/participare la elaborarea de 
îndrumătoare/ghiduri metodice, 
suporturi de curs avizate de 
inspectoratul şcolar sau de Ministerul 
Educaţiei Naţionale, articole în 
reviste/publicații de specialiate, 
înregistrate cu ISBN/ISSN 

2 

- activitatea depusă la elaborarea de: 
- îndrumătoare/ghiduri metodice 
-  suporturi de curs avizate de ISJ/ MEN  
- articole în reviste/publicații de specialiate, 
înregistrate cu ISBN/ISSN  

0,25 p/material 
 
 

   Copii ale documentului care 
atestă autorul, titlul și 
ISBN/ISSN 

c) realizarea/participare la realizarea de 
softuri educaţionale în specialitate, 
platforme de e-learning pentru 
susţinerea progresului şcolar, avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

1 

-realizarea de softuri educaționale în 
specialitate, platforme de e-learning pentru 
susținerea progresului școlar, avizate de 
M.E.N. 

0,25 p/latformă    Certificate, adeverinţe care să 
ateste calitatea de autor 
 
 

d) activitatea de mentorat, de formator în 
formarea continuă a personalului din 

3 
- activitatea depusă în calitate de: 
-mentor  

0,25 p/mentor/an 
0,25 

   Adeverinţe, procese verbale 
certificate de către directorul 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

învăţământ, activitatea susţinută în 
cadrul cercurilor pedagogice în vederea 
promovării accesului la o educație de 
calitate pentru toți (se punctează 
programele de formare și mentorat care 
răspund cerinței) 

-formator în formarea continuă a personalului 
din învăţământ  
-activitatea susținută în cadrul cercurilor 
pedagogice în vederea promovării accesului 
la o educație de calitate pentru toți 
        - referat metodic 
        - lecție demonstrativă 

p/formator/an 
 

0,25 p/referat  
0,5 p/lecţie 

unității 

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, 
comisii paritare/de dialog social, comisii 
de evaluare și asigurare a calității în 
educație, comisii de sănătate și 
securitate în muncă, activitate în 
organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar (doar 
pentru cadrele didactice care nu 
beneficiază de degrevare de la norma de 
predare pentru această activitate), 

2 

- activitate desfășurată în cadrul:  
- comisiilor de etică  
- comisii paritare/de dialog social, 
- comisii de evaluare și asigurare a calității în 
educație, 
- comisii de sănătate și securitate în muncă; 
- comisii de situații de urgență, PSI 

 
- activitate în organismele de conducere ale 
organizațiilor sindicale; 
 
- activitate în cadrul asociațiilor profesionale 
ale cadrelor didactice la nivel: 
                          - local/județean 

0,25 
p/local/județean 

 
 
 
 

0,5 p/județean 
 
 

1 p/județean/an 
0,5 p/local/an 

 
0,5 p/național/ 
internațional 

   Adeverințe, decizii 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

precum şi în cadrul asociaţiilor 
profesionale ale cadrelor didactice la 
nivel local/judeţean/naţional/internaţional 

                          - național/internațional 
 

f) activitate de metodist, membru în 

consiliul consultativ de specialitate de la 
nivelul inspectoratului școlar, 
coordonator de cerc pedagogic, 
certificată, după caz, de inspectorul de 
specialitate şi de inspectorul şcolar 
general sau de director 

1 

- activitatea depusă în calitate de: 
-metodist  
-membru în Consiliul consultativ al IȘJ sau 
pe disciplină  
-coordonator de cerc pedagogic  

0,25 p/ 
responsabilitate 

 

   Adeverințe, decizii, delegații, 
procese-verbale certificate de 
directorul unității/instituției 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

g) activitate desfăşurată, la solicitarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
cadrul Comisiei Naționale de 
Specialitate, a unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte 
normative/administrative, în calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile 
naționale de organizare și desfășurare a 
examenelor naționale, activitatea de 
evaluator de manuale şcolare/auxiliare 
didactice/mijloace de învățământ/resurse 
educaţionale deschise/portofolii pentru 
Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional  

2 

- activitate desfășurată în cadrul:  
- Comisii Naţionale de Specialitate   
- comisii tehnice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte 
normative/administrative 
- reprezentant desemnat de către comisiile 
naționale de organizare și desfășurare a 
examenelor naționale  
-activitatea de evaluator de manuale 
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de 
învățământ/resurse educaţionale 
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de 
Experţi în Management Educațional 

0,25 p/activitate 
 

   Adeverințe, decizii, certificate, 
ordin al ministrului, documente 
de convocare 

h) participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, 
județene, naţionale şi/sau internaţionale, 
cursuri de perfecționare în domeniu sau 
în management educațional, dovedite 
prin documente oficiale ale manifestării 
și care demonstrează performanțele 

1 

- participarea cu comunicări la: 
- simpozioane, conferințe zonale, județene, 
naționale și /sau internaționaleinternaţional  
 - cursuri de perfecționare în domeniu sau în 
management educațional 

 
0,25 p/lucrare 

 
0,25 p/curs de 
perfecționare 

   Adeverințe, diplome, certificate 
de participare efectivă cu lucrări 
la simpozioane/conferințe 
Copii după articole/lucrări 
Certificate, adeverințe, atestate 
de formare avizate/acreditate 
M.E.N. 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

deosebite ale cadrului didactic în 
inovarea didactică 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ MAXIM 14p     

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, 
POCU, TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE 

(maximum 14 puncte) 

a) inițierea/participarea la 
proiecte/programe de formare 
profesională 

6 

a.1.) iniţiere proiecte/programe de formare 
profesională  
  

Max. 4 p 
0,5 p/proiect/ 
program de 

formare 

   Copii după proiectul/programul 
de formare profesională din care 
să reiasă că programul de 
formare este acreditat/avizat de 
M.E.N. 

a.2.) - participare în proiecte/programe de 
formare profesională  
- participarea la proiecte artistice cu impact 
socio-cultural si  educativ 
 

Max. 2 p 
0,25 p/proiect/ 

program de 
formare 

   Adeverințe, certificate, diplome 
din care să reiasă că programul 
de formare este acreditat/avizat 
de M.E.N. 
 

b) inițierea/participarea la proiecte 
zonale, județene, naționale sau 
internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare și care sunt 
relevante din perspectiva prevenirii şi 
combaterii abandonului şcolar şi a 

4 

b.1.) iniţiere proiecte din această categorie 
 
 

Max. 3 p 
0,5 p/proiect 

   Adeverințe, decizii 
Copii după parteneriat din care 
să reiasă și echipa de 
implementare 

b.2) participare în proiecte din această 
categorie  

Max. 1 p 
0,25 p/proiect 

   Copii după parteneriat din care 
să reiasă și echipa de 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a 
preșcolarilor/elevilor profesională 

 
 
 

implementare 
Adeverințe, diplome, certificate, 
procese-verbale certificate de 
către directorul unității/instituției 

c) participarea la activități de voluntariat, 
inclusiv participarea la activitățile din 
cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară, îndrumarea de 
formațiuni/ansambluri de elevi cu 
activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică, 
perfomanțe dovedite în pregătirea 
elevilor la concursuri cultural-artistice, 
tehnico-științifice și sportive etc. 

2 

- participarea la activități de voluntariat; 
- participarea la activități din cadrul Strategiei 
naționale de acțiune comunitară; 
- îndrumarea de formațiuni/ansambluri de 
elevi cu activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică; 
-  performanțe dovedite în pregătirea elevilor 
la concursuri cultural/artistice, tehnico-
științifice și sportive 
  

0,25 p/activitate 
 

   Adeverinţe, diplome, certificate, 
procese-verbale certificate de 
către directorul unității/instituției 

d) inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități 
de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

2 

- inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experiență cu alte unități de 
învățământ, rețele sau proiecte interșcolare 

0,25 p /activitate     Adeverinţe, diplome, certificate, 
procese-verbale certificate de 
directorul unității/instituției 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 14 p     

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 5 puncte) 

a) atragerea de fonduri europene în 2 - atragerea de fonduri europene în cadrul 0,25 p/finanțare    Copie protocol și contract 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

cadrul unor proiecte cu finanțare 
europeană nerambursabilă (Erasmus+, 
PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca 
Mondială și altele similare), de alte 
finanţări extrabugetare pentru unitatea 
de învăţământ, centre de documentare şi 
informare, laboratoare etc., având ca 
efect creşterea calităţii activităţii 
instituţionale şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul 
alocat calculat conform formulei de 
finanțare 

unor proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă, de alte finanțări 
extrabugetare pentru unitatea de învățământ 

obținută sponsorizare/copii după 
contracte de finanțare în care 
este nominalizat candidatul 
Document justificativ privind 
donație/sponsorizare 
Copii alte documente oficiale 

b) existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării spaţiilor unității de 
învățământ, a mijloacelor de învăţământ 
şi a altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari 
ai educaţiei, cadre didactice şi personal 
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională)  

1 

- evidențierea unui progres în dotarea 
spațiilor școlare cu mijloace de învățământ și 
auxiliare curriculare 

0,5 p/activitate 
de 

dotare/achiziție 

 

  Copii ale unor documente de 
inventar care evidențiază 
progresul în dotarea unității 
școlare și/sau achiziția de 
mijloace de învățământ șă/sau 
auxiliare curriculare prin efortul 
candidatului, pe perioada 
evaluată 

c) participare și implicare în activitatea 2 La nivel de unitate/instituție: 0,25 p/    Adeverinţe, decizii 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național, 
precum și/sau în realizarea de 
parteneriate instituţionale în 
concordanţă cu nevoile comunităţii 
şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte 
pozitive în domeniul incluziunii sociale și 
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate 
de observator 

- activitate depusă în calitate de: 
- responsabil arie curriculară, responsabil 
comisie metodică, șef catedră; 
- responsabil/coordonator/membru CEAC; 
- coordonator/responsabil/președinte al 
comisiei Sistemului de control managerial 
intern (SCIM); 
- membru în consiliul de administrație al 
unității de învățământ; 
- coordonator de programe educative școlare 
și extrașcolare; 
- responsabil cu programe și proiecte 
europene; 
- responsabil comisia pentru prevenirea și 
eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității; 
- coordonator al Comisiei de dezvoltare 
profesională și evoluției în carieră; 
- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a simulării examenelor 
naționale; 

Responsabilitate
/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copii după parteneriat din care 
să reiasă și echipa de 
implementare 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- membru în comisiile de organizare a 
examenului de bacalaureat și de evaluare 
națională, de evaluare la clasele II, IV, VI, de 
certificare a competențelor profesionale nivel 
I, II, III, IV, și V; 
- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante la nivelul unității; 
- membru în comisia de admitere 
- observator din partea sindicatului 
 
La nivel local/județean: 
- membru în comisiile de evaluare a 
concursurilor școlare și extrașcolare din 
CAEJ, CAER; 
- membru în comisiile județene de organizare 
a examenului de bacalaureat și de evaluare 
națională, de evaluare la clasele II, IV, VI, de 
certificare a competențelor profesionale nivel 
I, II, III. IV și V; 
- membru în comisiile de organizare și 
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5/an 
 
 

0,25 p/ 
responsabilitate/

an 
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Subcriteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Activități 
Defalcare 
punctaj/ 

subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

posturilor vacante la nivel județean; 
- membru în comisiile județene de organizare 
și desfășurare a examenului de definitivat; 
- membru în comisia județeană de admitere; 
- membru în alte comisii 
 
La nivel național: 
- membru în comisiile de evaluare a 
olimpiadelor/concursurilor școlare și 
extrașcolare din CAEN; 
- expert în Corpul de experți al Corpului de 
control al ministrului; 
- membru în alte comisii 
 
- realizarea de parteneriate instituționale și 
implicarea în cadrul acestora 

 
 
 
 
 

0,5 p/ 
responsabilitate 

 
 
 
 

0,25 p/proiect/ 
program 

0,10 p/activitate 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 5p     

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 110     

 

Semnătura candidatului ______________ 
*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 
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Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

 

Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
d) adeverință de vechime; 
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e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin aces tea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 

 
 
 
F24-PO-03.03/PO_189 
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FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

 
DIDACTIC AUXILIAR 

 
ADMINISTRATORI DE PATRIMONIU 

    
 

 
    

 
 NUME ȘI PRENUME: _________________________________________________________ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:___________________________________________________ 

VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT: ____________________________________________________ 

Calificativul FOARTE BINE în perioada 01.09.2012 - 31.08.2017 ___________________ 

    
 

 
  Punctaj maxim Autoevaluare Documente justificative Numărul paginei documentelor justificative  

I. COMPLEXITATEA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 30 puncte maxim 

I.1. Nivel de învățământ preșcolar 5 puncte   

Decizie ISJ, Plan 
școlarizare, Extras SIIIP 

  

I.2. Nivel de învățământ primar 5 puncte     

I.3. Nivel de învățământ secundar inferior 5 puncte     

I.4. Nivel de învățământ secundar superior (liceal) 5 puncte     

I.5. Nivel de învățământ profesional 5 puncte     

I.6. Nivel de învățământ postliceal 5 puncte     

I.7. Unități conexe 15 puncte       

I.8. Alte activități desfășurate de unitate: 15 puncte maxim   Decizie ISJ, Aviz   
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  I.8.1. Internat 5 puncte   funcționare, Program 
avizat+ HCA al ISJ, 

Contract ECDL, Copie 
certificat înmatriculare auto, 

Decizie /Fişa postului-
responsabil 

  

  I.8.2. Cantină 5 puncte     

  I.8.3. Program "Școală după Școală" 2 puncte     

  I.8.4. Program "Step by step" 2 puncte     

  I.8.5. ECDL 2 puncte     

  I.8.6. Ferme/sere/grădini/atelier de producție 2 puncte     

  I.8.7. Microbuz școlar 5 puncte     

  I.8.8. Autoturism-dotare unitate 1 punct/auto     

II. ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR ȘI 
RESPONSABILITĂȚILOR DIN FIȘA POSTULUI 

35 puncte maxim 

II.1. Domeniul gestiunii   25 puncte maxim 

  
II.1.1. Inventarierea anuală, complexitatea patrimoniului:                                                                              
* o clădire                                                                                                                                              
* două clădiri                                                                                                                          
* mai multe clădiri/anexe 

3 puncte/clădire 

  

Fişa mijlocului fix, protocol, 
adeverinţă 

  

  
II.1.2. Întocmirea documentaţiei privind achiziţiile publice 

2,5 puncte maxim  
0,5 puncte/an   

Decizie, Adeverinţă, Plan 
anual privind achizițiile    

  II.1.3. Gestionarea achiziţiilor publice în sistemul electronic 
SEAP  

2,5 puncte maxim                       
0,5 puncte/an 

  
Decizie 
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II.1.4. Preocupările pentru evitarea prejudiciilor aduse 
gestiunii şi măsurile propuse şi întreprinse pentru 
recuperarea acestora prin informarea echipei manageriale, 
altele decât cele stabilite în urma unor controale. 

2,5 puncte maxim  
0,5 puncte/an 

  

Procese verbale, 
adeverinţe, alte documente 
privind măsurile întreprinse 

şi sumele recuperate 

  

  
II.1.5. Corectitudinea în raportarea situaţiilor diverse, 
interne şi/sau  solicitate de către ISJ, Consiliul Local sau/şi 
altor instituţii publice. 

2,5 puncte maxim                       
0,5 puncte/an 

  

Recomandări, Adeverinţe 

  

  
II.1.6. Atragerea şi gestionarea de fonduri extrabugetare 

5 puncte maxim                        
0,5 puncte/contract 

  Copie contracte închirieri, 
sponsorizări, donații 

  

II.2. Domeniul respectării legalităţii 5 puncte maxim 

  

II.2.1. Respectarea legislaţiei, a regulamentelor, a fişei 
postului şi a responsabilităţilor concrete prin evaluarea 
activităţii, în urma rapoartelor de control realizate de către 
instituţiile abilitate (SANIPID, ISU, Protecţia Muncii, Curtea 
de Conturi, servicii de audit etc) 

2, 5 puncte maxim 

  

Rapoarte de control, 
Procese verbale 

  

  

II.2.2. Lipsa prejudiciilor stabilite prin rapoartele de control 
realizate de către instituţiile abilitate (SANIPID, ISU, 
Protecţia Muncii, Curtea de Conturi, servicii de audit etc) 

2, 5 puncte maxim 

  

Rapoarte de control, 
Procese verbale 

  

II.3. Domeniul relaţiilor specifice de serviciu (cu elevii, cu cadrele didactice, cu 
publicul) 

5 puncte maxim 
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II.3.1. Relaţia cu conducerea unităţii (director şi Consiliul de 
administraţie/Consiliul profesoral) 

1 punct maxim                                        
0,2 puncte/an şcolar 

  Adeverinţe, recomandări   

  II.3.2. Relaţia specifică cu cadrele didactice 
1 punct maxim                         

0,2 puncte/an şcolar 
  Adeverinţe, recomandări   

  II.3.3. Relaţia cu elevii 
1 punct maxim                     

0,2 puncte/an şcolar 
  

Adeverinţe, recomandare 
Consiliului elevilor 

  

  
II.3.4. Solicitudinea manifestată faţă de părinți şi/sau oricare 
alţi solicitanţi 

1 punct maxim                                    
0,2 puncte/an şcolar 

  
Adeverinţe, recomandarea 

Consiliului părinţilor 
  

  
II.3.5. Colaborarea şi comunicarea interinstituţională 
(SANIPID, ISU, Protecţia Muncii, Curtea de Conturi, servicii 
de audit etc) 

1 punct maxim                                              
0,2 puncte/an şcolar 

  Adeverinţe, recomandări   

III. DOMENIUL AUTOPERFECŢIONĂRII 
PROFESIONALE 

15 puncte maxim 

III.1. Cursuri efectuate la solicitarea unităţii 
5 puncte maxim     

1 punct/curs 
  Copie act absolvire   

III.2. Cursuri de formare în specialitate 
5 puncte maxim     

1 punct/curs 
  Copie act absolvire   

III.3. Participarea ca membru, în diferite comisii, pentru 
activităţi ocazionale, în domeniul specific:  

5 puncte maxim   

Decizii, Adeverinţe 

  

  III.3.1. în unitatea de învăţământ 0,2 puncte/comisie     

  III.3.2. în localitate 0,5 puncte/comisie     

  III.3.3. în judeţ 1 punct/comisie     



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 246 

III.4. Membru în comisia de acordare a gradațiilor 10 puncte maxim     

  III.4.1. Membru în subcomisia pe disciplină/funcție 1,5 puncte/comisie     

  III.4.2. Membru în comisia județeană 2 puncte/comisie     

IV. ALTE ACTIVITĂȚI 20 puncte maxim 

IV.1. Organizarea etapelor naţionale ale 
olimpiadelor/concursurilor şcolare din calendarul ISJ/MEN 
sau alte evenimente similare (târguri educaţionale etc) 

10 puncte maxim      
1 punct/ediţie 

  
Adeverinţă, extras calendar 

naţional al olimpiadelor 
școlare 

  

IV.2. Sarcini curente anuale, dar în afara fişei cadru a 
postului (ex. SIIIP etc) 

5 puncte maxim     
0,2 pct/sarcină/an 

  Decizii   

IV.3. Participarea ca membru, în diferite comisii, pentru alte 
activităţi ocazionale/voluntariat, în afara domeniului 
specific:  

5 puncte maxim   

Decizii, Adeverinţe 

  

  IV.3.1. în unitatea de învăţământ 0,1 pct/comisie/an     

  IV.3.2. în localitate 0,2 pct/comisie/an     

  IV.3.3. în judeţ 0,4 pct/comisie/an     

IV.4. Elaborarea de publicaţii/membru în colectivul de 
redacţie 

5 puncte maxim   

Copie coperţi carte/reviste, 
copie articol 

  

  IV.4.1. Cărţi/reviste  1 pct/revistă,carte     

  
IV.4.2. Articole în reviste de specialitate/revista şcolii/ziare 
locale 

0,5 puncte/articol     

IV.5. Activitatea de lider de sindicat: 2,5 puncte maxim   Adeverinţe, Decizii   
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  IV.5.1. Activitatea de lider la nivel naţional 1 punct/an     

  IV.5.1. Activitatea de lider la nivel judeţean 0,5 puncte/an     

  IV.5.1. Activitatea de lider la nivel local 0,5 puncte/an     

IV.6. Realizarea obiectivelor de investiţii/reparaţii/dotare la 
nivelul unității 

10 puncte maxim                                            
1 punct/obiectiv                      
0,3 puncte/bun 

achiziționat 

  
Lista de investiţii, proces 

verbal de recepţie, contract 
  

TOTAL 100 PUNCTE     

    
 

 NOTA: 
1. Fişa de autoevaluare, completată la rubrica aferentă, va fi ataşată raportului de autoevaluare; 

2. Atât pe fișa de evaluare cât și pe raportul de autoevaluare se vor menţiona pentru fiecare criteriu specific paginile de la dosar la care se găsesc dovezile ataşate; 

3. Pentru fiecare criteriu specific punctat vor fi prezentate dovezi (fotocopii, adeverințe de la unitatea școlara sau, după caz, de la alte instituții etc.) confirmate de Consiliul de Administrație; 

4. Raportul de autoevaluare poate fi tehnoredactat pe structura fişei, prin consemnarea detaliilor privitoare la activităţile aferente fiecărui criteriu specific. 

5. Toate actele doveditoare trebuie autentificate de director; 

6. Se iau în calcul numai activități desfășurate în perioada 01.09.2011-31.08.2016; 

7. Ordinea actelor doveditoare este corespunzătoare grilei; 

8. Candidații înscriși la concursul de acordare a gradației de merit au obligația de a completa o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparțin 
candidaților și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului din anexa nr. 4 din Metodologie. 

Semnătura candidatului  _________________________________           
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Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  
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F25-PO-03.03/PO_189 

 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

 
DIDACTIC AUXILIAR 

 
ADMINISTRATORI FINANCIARI 

    
 

 NUME ȘI PRENUME: _________________________________________________________ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:___________________________________________________ 

VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT: ____________________________________________________ 

Calificativul FOARTE BINE în perioada 01.09.2012 - 31.08.2017 ___________________ 

 

  Punctaj maxim 
Punctaj 

autoevaluare 
Documente justificative 

Numărul 
paginei 

documentelor 
justificative 

conform 
OPIS 

I. COMPLEXITATEA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 30 puncte maxim 
I.1. Nivel de învățământ preșcolar 5 puncte   

Decizie ISJ, Plan 
școlarizare, Extras SIIIP 

  

I.2. Nivel de învățământ primar 5 puncte     

I.3. Nivel de învățământ secundar inferior 5 puncte     

I.4. Nivel de învățământ secundar superior (liceal) 
5 puncte     

I.5. Nivel de învățământ profesional 5 puncte     

I.6. Nivel de învățământ postliceal 5 puncte     

I.7. Unități conexe 15 puncte       
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I.8. Alte activități desfășurate de unitate: 15 puncte maxim       

  I.8.1. Internat 5 puncte   

Decizie ISJ, Aviz 
funcționare, Program 
avizat+ HCA al ISJ, 

Contract ECDL, Copie 
certificat înmatriculare 

auto, Decizie /Fişa 
postului-responsabil 

  

  I.8.2. Cantină 5 puncte     

  I.8.3. Program "Școală după Școală" 2 puncte     

  I.8.4. Program "Step by step" 2 puncte     

  I.8.5. ECDL 2 puncte     

  I.8.6. Ferme/sere/grădini/atelier de producție 2 puncte     

  I.8.7. Microbuz școlar 5 puncte     

  I.8.8. Autoturism-dotare unitate 1 punct/auto     

II. ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR DIN FIȘA POSTULUI 25 puncte maxim 

II.1. Domeniul gestiunii   15 puncte maxim 

  

II.1.1. Inventarierea anuală, întocmirea planului de buget de venituri şi cheltuieli, înregistrarea bunurilor şi a 
sumelor, înregistrarea cheltuielilor si a plăţilor, întocmirea conturilor de execuţie şi a situaţiilor financiare, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

5 puncte maxim           
0,2 puncte/an/sarcină 

  

Decizii, Bugete avizate CA, 
note de fundamentare, 

adresa depunere situaţii 
financiare anuale, cont de 

execuţie   

  

II.1.2. Gestionarea fondurilor externe nerambursabile, fără a avea calitatea de membru în echipa de 
implementare 

5 puncte maxim          
0,5 puncte/proiect 

  

Copie raport financiar 
anual, Extras 

buget/execuţie privind 
cheltuielile cu membrii 

echipei de implementare   

  
II.1.3. Preocupările pentru evitarea prejudiciilor aduse gestiunii şi măsurile propuse şi întreprinse pentru 
recuperarea acestora prin informarea echipei manageriale, altele decât cele stabilite în urma unor 
controale. 

2,5 puncte maxim                                              
0,5 puncte/an 

  
Procese verbale, alte 

documente privind 
măsurile interprinse şi 

sumele recuperate 
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  II.1.4. Corectitudinea în raportarea situaţiilor financiare, a necesarelor de credite, a proiectelor de buget şi a 
altor situaţii solicitate de către ISJ, Consiliul Local sau/şi altor instituţii publice. 

2,5 puncte maxim                          
0,5 puncte/an 

  
Recomandări 

  

  
II.1.5. Atragerea şi gestionarea de fonduri extrabugetare 

5 puncte maxim                                      
0,5 puncte/contract 

  
Copie contracte închirieri, 

sponsorizări 

  

  
II.1.6. Gestionarea corectă a achiziţiilor publice în sistemul electronic SEAP  

2,5 puncte maxim                          
0,5 puncte/an 

  
Decizii, extras raport SEAP 

  

II.2. Domeniul respectării legalităţii 5 puncte maxim 

  
II.2.1. Respectarea legislaţiei, a regulamentelor, a fişei postului şi a responsabilităţilor concrete prin 
evaluarea activităţii, în urma rapoartelor de control realizate de către instituţiile abilitate (Curtea de Conturi, 
servicii de audit etc) 

2, 5 puncte maxim 

  
Rapoarte de control, 

Procese verbale 

  

  
II.2.2. Lipsa prejudiciilor stabilite prin rapoartele de control realizate de către instituţiile abilitate (Curtea de 
Conturi, servicii de audit etc) 

2, 5 puncte maxim 
  

Rapoarte de control, 
Procese verbale 

  

II.3. Domeniul relaţiilor specifice de serviciu (cu elevii, cu cadrele didactice, cu publicul) 5 puncte maxim 

  
II.3.1. Relaţia cu conducerea unităţii (director şi Consiliul de administraţie/Consiliul profesoral) 

1 punct maxim                                       
0,2 puncte/an şcolar 

  Adeverinţe, recomandări   

  
II.3.2. Relaţia specifică cu cadrele didactice 

1 punct maxim                                       
0,2 puncte/an şcolar 

  Adeverinţe, recomandări   

  
II.3.3. Relaţia cu elevii 

1 punct maxim                                       
0,2 puncte/an şcolar 

  
Adeverinţe, recomandarea 

Consiliului elevilor 
  

  
II.3.4. Solicitudinea manifestată faţă de părinți şi/sau oricare alţi solicitanţi 

1 punct maxim                                       
0,2 puncte/an şcolar 

  
Adeverinţe, recomandarea 

Consiliului părinţilor 
  

  II.3.5. Colaborarea şi comunicarea interinstituţională (Consiliul Local/Consiliul Judeţean, Trezorerie, ISJ, 
bănci, Camera de Conturi etc) 

1 punct maxim                                       
0,2 puncte/an şcolar 

  Adeverinţe, recomandări   

III. DOMENIUL AUTOPERFECŢIONĂRII PROFESIONALE 25 puncte maxim 
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III.1. Cursuri efectuate la solicitarea unităţii 
5 puncte maxim                            

1 punct/curs 
  Copie act absolvire   

III.2. Organizator de cerc metodic (pentru domeniul specific) 
5 puncte maxim                                

1 punct/cerc 
  

Adeverinţă/copie program 
cerc metodic 

  

III.3. Cursuri de formare în specialitate 
5 puncte maxim                                    

1 punct/curs 
  Copie act absolvire   

III.4. Participarea la activităţile metodice / sesiuni de informare    
2,5 puncte maxim     

0,5 puncte/cerc 
  Adeverinţă    

III.5. Participarea ca membru, în diferite comisii, pentru alte activităţi ocazionale, în domeniul specific:  10 puncte maxim   

Decizii, Adeverinţe 

  

  III.5.1. în unitatea de învăţământ 0,5 puncte/comisie     

  III.5.2. în localitate 1 punct/comisie     

  III.5.3. în judeţ 1,5 puncte/comisie     

III.6. Membru în comisia de acordare a gradațiilor 10 puncte maxim       

  III.6.1. Membru în subcomisia pe disciplină/funcție 1,5 puncte/comisie       

  III.6.2. Membru în comisia județeană 2 puncte/comisie       

IV. ALTE ACTIVITĂȚI 20 puncte maxim 

IV.1. Organizarea etapelor naţionale ale olimpiadelor/concursurilor şcolare din calendarul ISJ/MEN sau 
alte evenimente similare (târguri educaţionale etc) 

10 puncte maxim      
1 punct/ediţie 

  
Adeverinţă, extras 
calendar naţional 

  

IV.2. Sarcini curente, dar în afara fişei cadru a postului (conform deciziilor) 
5 puncte maxim     

0,2 puncte/ sarcină/an 
  Decizii   

IV.3. Participarea ca membru, în diferite comisii, pentru alte activităţi ocazionale/voluntariat, în afara 
domeniului specific:  

5 puncte maxim   
Decizii, Adeverinţe 

  

  IV.3.1. în unitatea de învăţământ 0,1 puncte/comisie/an     
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  IV.3.2. în localitate 0,2 puncte/comisie/an     

  IV.3.3. în judeţ 0,4 puncte/comisie/an     

IV.4. Elaborarea de publicaţii/membru în colectivul de redacţie 5 puncte maxim   

Copie coperţi carte/reviste, 
copie articol 

  

  IV.4.1. Cărţi/reviste  
1 punct/revistă                          
1 punct/carte 

    

  IV.4.2. Articole în reviste de specialitate/revista şcolii/ziare locale 0,5 puncte/articol     

IV.5. Activitatea de lider de sindicat: 2,5 puncte maxim   

Adeverinţe, Decizii 

  

  IV.5.1. Activitatea de lider la nivel naţional 1 punct/an     

  IV.5.1. Activitatea de lider la nivel judeţean 0,5 puncte/an     

  IV.5.1. Activitatea de lider la nivel local 0,5 puncte/an     

IV.6. Gestionarea corectă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii/reparaţii/dotării 

10 puncte maxim      
1 punct/obiectiv                              
0,3 puncte/bun 

achiziționat 

  
Lista de investiţii, proces 

verbal de recepţie 
  

TOTAL 100 PUNCTE     

NOTA: 
1. Fişa de autoevaluare, completată la rubrica aferentă, va fi ataşată raportului de autoevaluare; 

2. Atât pe fișa de evaluare cât și pe raportul de autoevaluare se vor menţiona pentru fiecare criteriu specific paginile de la dosar la care se găsesc dovezile ataşate; 

3. Pentru fiecare criteriu specific punctat vor fi prezentate dovezi (fotocopii, adeverințe de la unitatea școlara sau, după caz, de la alte instituții etc.) confirmate de Consiliul de Administrație/Consiliul 
Profesional; 

4. Raportul de autoevaluare poate fi tehnoredactat pe structura fişei, prin consemnarea detaliilor privitoare la activităţile aferente fiecărui criteriu specific; 

5. Toate actele doveditoare trebuie autentificate de director; 
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6. Se iau în calcul numai activități desfășurate în perioada 01.09.2012-31.08.2017; 

7. Ordinea actelor doveditoare este corespunzătoare grilei; 

8. Candidații înscriși la concursul de acordare a gradației de merit au obligația de a completa o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparțin 
candidaților și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului din anexa nr. 4 din Metodologie. 

 Semnătura candidatului ________________________  

      Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  
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F26-PO-03.03/PO_189 
 

 

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 
DIDACTIC AUXILIAR 

BIBLIOTECAR 
 

Nume şi prenume solicitant  

Funcţia  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Perioada de evaluare 01.09.2012 – 31.08.2017 

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 
Detalierea 

punctajului maxim - 
subcriterii 

Autoeval. 
Punctaj 
acordat 

01. CRITERIUL ACTIVITATILOR 
COMPLEXE CU VALOARE 
INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 

10 pct. a) Iniţierea şi aplicarea unor activităţi \ proiecte educative, care să ducă la frecventarea bibliotecii 
 

- 1 pct./ activitate/ 
proiect 

  

b) Inițierea și aplicarea unor activități care să ducă la creșterea numărului de cititori şi a numărului 
de volume împrumutate \ consultate. 

- 1 pct./ activitate/ 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 
Detalierea 

punctajului maxim - 
subcriterii 

Autoeval. 
Punctaj 
acordat 

20 pct. c) Suportul acordat utilizatorilor bibliotecii prin: 
 - punerea la îndemâna cititorilor a instrumentelor de informare care să înlesnească orientarea 
rapidă în colecţiile bibliotecii; 

 
 
- 2 pct. 

  

- redactarea de liste bibliografice; 
 

- 3 pct.   

- furnizarea de carte prin împrumut interbibliotecar; -1 pct.(max.2pct.)   

- acţiuni de sprijinire a informării şi documentării cadrelor didactice şi elevilor; -1 pct./activitate  
  (max. 7 puncte)       

  

- acţiuni de stocare a informaţiei  
 

 -1 pct./activitate  
(max. 3 puncte)  

  

- realizarea de cataloage de bibliotecă (tipărite / în format electronic /soft de bibliotecă) 
- furnizor de informaţie pentru examenele de perfecţionare. 

- 1,5 pct. 
- 1,5 pct. 

  

28 pct. d) Activităţi şi rezultate obţinute  pentru formarea abilităţilor de comunicare: 
- expoziţii curente şi tematice, mese rotunde, cercuri literare, conferinţe, întâlniri cu scriitorii. 
- organizarea de evenimente de promovare a bibliotecii; 

 
 

- 1 pct./activitate 
(max. 11 puncte) 

  

-  participare la simpozioane: 
          - locale 
          - judeţene/regionale 
          - naţionale/internațonale 

 
- 1 pct. 
- 2 pct. 
- 3 pct. 

  

- comunicări la simpozioane: 
               - locale 
               - judeţene/regionale  
               - naţionale / internaţionale 

 
- 2 pct./lucrare 
- 3 pct./lucrare 
- 4 pct./lucrare 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 
Detalierea 

punctajului maxim - 
subcriterii 

Autoeval. 
Punctaj 
acordat 

 - recenzii, prezentări de carte, lansări de carte - 2 pct. 

5 pct. e) Activitate depusă în calitate de: 
 - membru \ colaborator în colectivul redacţional al revistei şcolare a unităţii de învăţământ 

 
- 3 pct. 

  

- autor de articole în reviste şcolare, de cultură şi educaţie pedagogică cu ISSN - 2 pct.   

7 pct. f) Pregătirea de concursuri şcolare cuprinse în calendarul şi programul de activităţi al ISJ/MECS 
(CAERI, CAEN) 

   

- membru în comisiile de organizare/ evaluare; -1 pct.   

- organizare \ colaborare de concursuri şi festivaluri, expoziţii; - 5 pct./ediție   

- furnizarea de materiale pentru pregătirea concursurilor naţionale (olimpiade, titularizare) - 1 pct./material   

TOTAL 70 pct.     

02. CRITERIUL PRIVIND 
PERFORMANTE DEOSEBITE IN 
INOVAREA 
DIDACTICA/MANAGERIALA 
 
 

 a) Contribuţii la: 
 - cărţi în domeniul educaţional înregistrate cu ISBN (0,5 pct. ptr. fiecare carte); 

-1 pct. 
 

  

   - activitate în domeniul sindical la nivel județean 
           

- 0,5 pct.\an 
(max 2 puncte) 

  

      b) Activitate depusă în calitate de formator al CCD (cursuri cu durata de minimum  24 de ore) - 1 pct.   

c) Activitate depusă: 

 Membru în comisii organizate la nivel ISJ. 

 Membru în comisii organizate la nivelul unităților școlare 

 
- 2 pct. 
-1 pct. 

  

 Coordonator/Organizator de activităţi metodice/cerc pedagogic; - 2 pct.             
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Criteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 
Detalierea 

punctajului maxim - 
subcriterii 

Autoeval. 
Punctaj 
acordat 

 Participare la Conferințe: 
- locale 
- județene 
- naționale 

 
0,25    pct. 
0,75    pct. 
1         pct. 

  

TOTAL 11 pct.     

03.CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE 
EXTRACURRICULARE ŞI 
IMPLICAREA ÎN PROIECTE 

 Implicarea în organizarea de proiecte (concursuri, simpozioane, festivaluri, etc.) coordonate de: 
a. inspectoratul şcolar: 

-în calitate de coordonator 
               - în calitate de participant 

b. MEN: 
-în calitate de coordonator 
-în calitate de participant 
 

c.Alţi parteneri recunoscuţi de MEN: 
-în calitate de coordonator 
-în calitate de participant 

 
 

- 5 pct. 
3 pct. 
2 pct. 

- 4 pct. 
2 pct. 
2 pct. 

-  5 pct. 
3 pct. 
2 pct. 

  

TOTAL 14 pct.     

04. CRITERUIL PRIVIND 
CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA 
INSTITUŢIONALĂ 

 a) realizarea de parteneriate cu instituţii din domeniul educaţiei şi cel al culturii (universităţi, 
biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii), la nivel 
local/regional/naţional/internaţional 

 
- 0,5 pct./proiect 
(max. 2 proiecte) 

  

b) rezultate obtinute in educatia adultilor si conversia profesionala prin: 
- organizarea/desfasurarea de cursuri de formare; 

 
- 1,5 pct. 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de 
către candidat 

Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 
Detalierea 

punctajului maxim - 
subcriterii 

Autoeval. 
Punctaj 
acordat 

- participarea la cursuri de formare - 0,5 pct. 

c) atragerea de fonduri/donaţii de carte către bibliotecă - 1 pct.   

d) organizarea CDI și desfășurarea de activități în cadrul acestuia/ gestiotionare manuale școlare. - 1pct.   

TOTAL 5  pct.     

TOTAL GENERAL 100 pct.     

 
                    Semnătura candidatului ____________________________ 
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NOTA: 
1. Fişa de autoevaluare, completată la rubrica aferentă, va fi ataşată raportului de autoevaluare; 
2. Atât pe fişa de autoevaluare, cât şi pe raportul de autoevaluare se vor menţiona pentru fiecare criteriu specific paginile de la dosar la care se găsesc dovezile ataşate; 
3. Raportul de autoevaluare poate fi tehnoredactat pe structura fişei, prin consemnarea detaliilor privitoare la activităţile aferente fiecărui criteriu specific. 
4. Pentru fiecare criteriu specific punctat vor fi prezentate dovezi (fotocopii, adeverinţe de la unitatea şcolară sau, după caz, de la alte instituţii, etc.), confirmate de consiliul de administrație al 

unității şcolare. 

Comisia de evaluare 
 

 Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 
      

  Președinte   
      

  Inspector școlar/ Reprezentant al   

  personalului didactic auxiliar   

  Reprezentant sindicat   
      

  Comisia de contestații   

 Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei  Semnătura  
      

  Președinte    
      

  Membru    
      

  Membru    

  Reprezentant sindicat    
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F27-PO-03.03/PO_189 
 

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 
DIDACTIC AUXILIAR 

INFORMATICIAN / ADMINISTRATOR DE REȚEA 
 

Numele şi prenumele solicitantului  

Funcţia  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 

 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

1. Tipul de şcoală în care desfăşoară activitatea din norma 
de baza: colegiu / liceu / grup şcolar / şcoală gimnazială 
-   unitate școlară cu nr. de elevi < 200 
-  unitate școlară cu nr. de elevi >200 <500 
-   unitate școlară cu nr. de elevi  > 500 
-  unități conexe de nivel județean(CCD, CJRAE) 

(max. 10 p.) 
 

3 p. 
5 p. 

 10 p. 
10p. 

    
Raport de date extras din 
SIIIR 

2. Realizarea la timp și corect conform graficelor, a     Decizia de numire 
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Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

cerinţelor privind întocmirea bazelor de date la nivelul 
învăţământului preuniversitar în vederea 
managementului eficient al aplicațiilor: 

- BDNE (Baza de Date Națională a Educației) și SIIIR 
(Sistemul Informatizat Integrat al Invățământului din 
România) 

- Operarea datelor in vederea pregătirii examenelor 
naționale 

- Baza de date pentru alocații de stat, Legea 277, 
manuale școlare, etc. 

 
*Informatician CJRAE 

Realizarea la timp si corect conform graficelor, a 
cerinţelor privind întocmirea bazelor de date la nivelul 
învăţământului preuniversitar în vederea 
managementului eficient al aplicațiilor: 

- Realizarea bazei de date cu copii cu CES şi 
gestionarea acesteia. 

- Operarea datelor pentru realizarea orientării 
şcolare şi profesionale pentru copii cu CES din 
învăţământul de masă şi special. 

- Realizare bază de date şi rapoarte statistice 
privind drepturile băneşti pentru copii cu CES 

- Realizare bază de date şi operarea datelor în 

(max. 10 p.) 
 

5 p.  
(50% date)  

 
 
 

10 p.  
(100% date) 

 
 

responsabil SIIIR 
 
Raport de date extras 
din SIIIR 
 

 
Rapoarte ISJ   din 
aplicațiile dedicate 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rapoarte din 
aplicaţiile specifice 
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Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

cadrul cercetărilor realizate de CJRAE (Analiza 
Mediului Educaţional, Ancheta OSP, Nevoi de 
consiliere, etc) 

3.  Cursuri de formare în specialitate 
 
 
 
 

(max. 5 p.) 
Câte un punct pentru fiecare 

dovadă 
 

*Informatician CJRAE 
     *(max. 2 p) 

   Diplome, adeverințe 
conform cu originalul 

4.  Întocmirea si respectarea graficului de utilizare în 
procesul didactic a laboratorului IT, la toate disciplinele 
 
*Informatician CJRAE 
Întocmirea și respectarea graficului de utilizare în 
procesul didactic a laboratorului de evaluare 
psihoaptitudinală. 

 
 

(max. 5 p.) 
 

   Graficul de lucru pe 
discipline pentru laboratorul 
IT/AEL/Laborator evaluare 
psihologică 

5.  Răspundere față  de gestiunea laboratorului 
IT/AEL/Laborator evaluare psihologică, ţinând o evidenţă 
clară a tehnicii de calcul din unitatea de învăţământ 
precum si a legalităţii produselor software utilizate în 
procesul educaţional şi administrativ la nivelul unităţii 
şcolare/unităţi conexe. 

 
 

max. 10 p. 

   Fișa de evidență a 
tehnicii de calcul cu 
detalii privind dotarea 
hardware și software 

 

6.  Preocupările pentru evitarea prejudiciilor aduse tehnicii 
de calcul, cu măsurile luate pentru recuperarea 

 
max. 10 p. 

   Regulament de 
funcționare al rețelei de 
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Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

acestora. Măsuri de informare si de formare a 
utilizatorilor în vederea unei bune exploatari a 
laboratorului IT/AEL, precum si a respectarii legislatiei 
privind utilizarea legala a produselor software. 
 
*Informatician CJRAE 

Preocupările pentru evitarea prejudiciilor aduse tehnicii 
de calcul, cu măsurile luate pentru recuperarea 
acestora. Măsuri de informare si de formare a 
utilizatorilor în vederea unei bune exploatari a 
laboratorului de evaluare psihologică, precum si a 
respectarii legislatiei privind utilizarea legala a 
produselor software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Informatician CJRAE 
*(max. 5 p) 

calc. 
Proceduri de instruire a 
pers./ elevilor din școală. 

7. Abordarea  concursurilor școlare / examenelor naționale: 
-  Respectarea confidențialității 

datelor utilizate, si a  legislației în vigoare privind 
protecția datelor personale. 
 *Informatician CJRAE 

- Respectarea confidențialității datelor utilizate şi a 
legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor copiilor cu 
CES şi a beneficiarilor serviciilor de asistenţă 
psihopedagogică. 

 

10 p. 
 
 
 
 

   Decizia de numire 
persoană de contact 
pentru SSL. 
 
*adeverinţă eliberată de 
conducerea  unităţii 
conexe 

8. Participarea la concursurile școlare în vederea bunei lor 
desfășurări:  

max. 10 p. 
 

   Decizii ale comisiilor de 
examen din care a făcut 
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Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

- participarea cu eficiență la examenele școlare 
naționale prin realizarea la timp și corectă a bazelor de 
date, a încadrarii în termen a tuturor activităților 
conform 
metodologiilor în vigoare. 

- participarea în comisii la nivel de școală, la nivel 
județean, la nivel national. 
 

*Informatician CJRAE  
Participarea la concursurile școlare în vederea bunei lor 
desfășurări:  
 - participarea cu eficiență la evaluarea psihosomatică a 
copiilor care se înscriu în învăţământul primar la nivel 
judeţean. 
- participarea cu eficienţă la realizarea şi transmiterea 
subiectelor adaptate pentru copii cu CES în cadrul 
simulărilor / evaluarilor naţionale pentru clasele 2, 4, 6, 8. 

 
1 p. local 

2 p. judeţean 
3 p. naţional 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Informatician CJRAE  
*max 10 p 

 
 2 p. judeţean 
3 p. naţional 

parte.  
Adeverințe 
(titularizare, bacalaureat, 

Admitere,etc 
 
 
 
 
*adeverinţă eliberată de 
conducerea  unităţii 
conexe 

9.  Capacitatea de a lucra în echipa, de a colabora cu 
personalul instituţiei (cu conducerea unităţii,  cu elevii, 
părinții, alți parteneri școlari) 
Asigurarea fluxului informaţional: 

- Administrează comunicarea instituțională cu mijloace 
electronice 

- Administreaza datele pentru un catalog electronic la 

 
max. 5 p. 

 
1 punct 

 
2 puncte 

 

    
Aprecieri ale consiliului 

profesoral 
 
 

- Extrase 

- Print screen 
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Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

nivel de unitate școlară 
 

*Informatician CJRAE  
Capacitatea de a lucra în echipa, de a colabora cu 
personalul instituţiei (cu conducerea unităţii,  cu elevii, 
părinții, alți parteneri școlari) 
Asigurarea fluxului informaţional: 

- administrează baze de date pentru realizarea situţiilor 
statistice privind copiii în risc de abandon şcolar, 
violenţă, comportamente de risc. 

2 puncte 
 
 

Informatician CJRAE 
*max 5 p 

 
 
 
 
 
*adeverinţe eliberate de 
conducerea  unităţii 
conexe 

10. Participarea la concursuri, olimpiade, activități 
extracurriculare, activităţile metodice din şcoală/unitate 
conexă, la cercurile pedagogice la nivel: 

-local 
-județean/interjudețean/ regional 
-național 

 
max. 8 p 

 
1 p. local 

2 p. judeţean 
3 p. naţional 

    
Decizii, adeverințe 

11. Participarea la promovarea imaginii instituționale a 
unității în care activează; implicarea în proiecte și 
interesul pentru diseminarea informatiilor la care are 
acces. 

- Realizarea și întreținerea site-ului  web al 
unității școlare 

- Realizarea ofertei școlare  
- Alte materiale de promovare (pliante, 

 
max 10 p. 

 
 
 

5 p.  
 
 

   Se va indica adresa  site-
ului  unității școlare 
Copii in miniatură pe o 
singură pagină A4, pentru 
celelalte material in 
conform cu originalul 
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Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

brosura, etc) 
 
*Informatician CJRAE 

- Realizarea și întreținerea site-ului  web al 
unității 

- Realizarea ofertei școlare judeţene  
- Alte materiale de promovare (pliante, 

brosura, etc) 
- Organizarea de activităţi de marketing 

educaţional la nivel judeţean (Târg de Oferte 
Educaţionale Cariera, Târgul Meseriilor ) 

 
 
 

Informatician CJRAE *max 
10p 

12. Interesul pentru conservarea în timp a datelor 
prelucrate. Acţiuni de arhivare / stocare/ conservare 

max.5p 
 

1 p. / activ 

   Adeverința de la 
unitatea școlară. Decizie 
comisia de arhivare. 

13. Lider sindical:   
               - naţional 

- judeţean 
- unitate şcolară 

 
max. 2 p. 
0,5 p./an 

0,25 p./an 
0,20 p./an 

   Adeverință 

14.  *Informatician CJRAE 
Realizarea de programe software care să 

eficientizeze ca timp și resurse activitatea unui 
compartiment/serviciu în cadrul instituției.  

- aplicații privind SEOSP, COSP, emitere 

 
 

*Informatician CJRAE 
max 10 p. 

    
 
Print screen-uri din 
aplicaţiile software realizate. 
Adeverinţe eliberate de 
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Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj maxim 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie de 
contestații 

Dovezi 

certificate, Registru de Evidenţă al Activitaţilor 
consilierilor şcolari. 

conducerea  unităţii 
conexe. 

 TOTAL      

 
Semnătura candidatului ______________ 

*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 

Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  
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Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

 
Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
d) adeverință de vechime; 
e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
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g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F28-PO-03.03/PO_189 
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 

DIDACTIC AUXILIAR 
LABORANT 

 

Numele şi prenumele solicitantului  

Funcția  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2012 - 31 august 2017 

 
1. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6 şi 7 nu pot depăşi punctajul maxim din coloana 2. 

Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Subcriterii 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie 
de contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CALITATEA ŞI GRADUL 
DE ÎNDEPLINIRE A 
ATRIBUŢIILOR ŞI 

RESPONSABILITĂ- 
ŢILOR LA NIVELUL ŞCOLII 

(maximum70 puncte) 

 
a) Îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare 
funcţiei privind: 

 
   

 

2p 

-calitatea documentelor privind evidenţa 
materialului existent în laborator 

1p/an 

   Copii liste de inventar/ 
procese verbale 
predare –primire 

împrumut/ transfer 
material didactic 

2p -participarea la activitatea de casare a 1p/propunere    Propuneri casare 
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Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Subcriterii 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie 
de contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

materialului didactic uzat 

2p 
-contribuie la păstrarea mobilierului şi 
recuperarea pagubelor în caz de prejudiciu 1p/an 

   Procese verbale 
recuperare prejuducii 
certificate de director 

2p 
-participă la recepţionarea materialului 
didactic nou intrat în unitatea şcolară 1p/an 

   Referate/ procese 
verbale, decizii, după 

caz 

2p -monitorizează starea de funcţionare a 
instalaţiilor anexe laboratorului 1p/an 

   Procese verbale/ 
adeverințe/ 

referate de necesitate 

2p -se implică în respectarea normelor privind 
protecţia muncii 1p/an 

   Fișe de instructaj/ 
procese verbale de 

instruire 

2p 
-se implică în respectarea normelor privind 
prevenirea incendiilor 1p/an  

  Procese verbale 
instructaj 

5p 
-colaborează cu cadrele didactice de 
specialitate pentru pregătirea lucrărilor 
experimentale 

1p/an/disciplina 
   Procese verbale 

activități/ 
adeverințe/fotografii 

5p 

-proiectarea eficientă, pe capitole, teme, 
termene, cu graficele anuale, semestriale, 
săptămânale şi zilnice aferente 

1p/an/disciplina 

   Planificări/ grafice, 
registru de evidență a 
lucrărilor/orar/ fișe de 

lucru 

10 
b) Îndeplinirea sarcinilor suplimentare 
nespecifice postului  

 
 

   Copie fișa postului, 
adeverințe, decizii 
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Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Subcriterii 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie 
de contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– Activitatea desfășurată în cadrul unor 
comisii de lucru de la nivelul unității / 
inspectoratului școlar , altele decăt cele 
prevăzute in fișa postului  

 
2p / comisie 

5 

c) Participarea la integrarea şi utilizarea 
produselor software educaţionale  şi a 
mijloaceloe audio−vizuale din cadrul şcolii 
în realizarea activităţilor experimentale  

 
0,5p/lactivitate 

   Procese-verbale, fișă 
de 
asistență/interasistenț
ă certificată de 
directorul unității 
alte documente 
relevante 

5 

d) Realizarea de auxiliare pentru activităţile 
experimentale  
- iniţiative concrete şi promovarea soluţiilor 
alternative eficiente pentru desfăşurarea 
activităţilor de laborator  
- implicare în realizarea unor fişe de lucru 
cu elevii  

 
1p/activitate 

   Procese-verbale, 
adeverinţă  
alte documente 
relevante 

4,5 

e) Susţinerea activităţilor şi rezultatele 
obţinute în integrarea copiilor cu cerinţe 
educative speciale în şcolile de masă 

0,5p/elev/an    Adeverinţă eliberată 
de unitatea de 
învăţământ cu 
precizarea nominală a 
elevilor şi clasei și a 
activității desfășurate 

10 f) Participarea la cursuri de formare;  2p/curs de minim 4 ore     
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Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Subcriterii 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie 
de contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- organizate de CCD 
- organizate de alte instituții abilitate în 
domeniul formării 

Adeverințe, certificate 

5 
g) Colaborarea cu I.S.J., CCD şi alte 
instituţii subordonate MEN 

2,5p/fiecare acțiune    adeverințe, decizii 

4 

h) participarea în comisii de organizare a 
olimpiadelor/ concursurilor școlare din 
calendarul MEN  
- local 
- județean 
- național 

 
 

1p/activitate 
2p/activitate 
3p/activitate 

   

Copii decizii 

2,5 

i) Activitate desfăşurată în calitate de lider 
sindical 
- La nivel național 
- La nivel județean 
- La nivel local 

 
 

0,5p/an 
0,25p/an 
0,20p/an 

   

Copie decizie 

TOTAL CRITERIUL 1 PUNCTAJ MAXIM 70p     

 

2. CRITERIUL PRIVIND 
PERFORMANŢE DEOSEBITE 

ÎN INOVAREA DIDACTICĂ 
(maximum 10 puncte) 

2 a) Contribuţii la elaborarea de documente şi 
materiale şcolare  
- contribuţii în diferite colective la elaborarea 
de regulamente, metodologii, etc. la nivelul 
instituţiei sau în afara acesteia 

 
 
 

0,5p/contribuție 

      
Copii ale documentului 

care atestă autorul, 
titlul/copii ale  

coperţilor revistelor 
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Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Subcriterii 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie 
de contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- contribuţii la elaborarea/ redactarea de 
reviste şcolare, anuare, pliante de 
prezentare etc. 

2 

b) Publicaţii 
- articole publicate în reviste din domeniul 
educației sau al specialității 

 
0,5p/publicație 

   Copii ale documentului 
care atestă autorul, 

titlul 
 

3 

c)Participare la simpozioane, 
conferințe 

- participare ca organizator 
- participare cu lucrare 
- participare fără lucrare 

 
 
 
 

3p/activitate 
2p/activitate 
1p/activitate 

   

Adeverinţă de 
participare efectivă cu 
lucrări la simpozioane/ 

conferinţe 
 

3 

e) Activitate metodică 
- organizator de cerc metodic 
- participarea la activităţile metodice din 

şcoală şi la cercurile pedagogice 
organizate în școală 

 
 

1p/activitate 

 
 

  

Adeverinţe/ procese 
verbale avizate de 

director 

TOTAL CRITERIUL 2 PUNCTAJ  MAXIM 10p     

 

3. CRITERIUL PRIVIND 
ACTIVITĂȚILE 

5 
a) Asigurarea de condiții tehnice 
corespunzătoare desfășurării activităților 

1,25p/activitate    Adeverinţe/ procese 
verbale avizate de 
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Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Subcriterii 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie 
de contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EXTRACURRICULARE ȘI 
IMPLICAREA ÎN PROIECTE 

(maximum 15 puncte) 

educative organizate în școală director 

4 

b) Participarea la proiecte de parteneriat 
educaţionale la nivel local/judeţean/ 
naţional/internaţional, incluse în programul 
de activităţi și în calendarul inspectoratelor 
şcolare/ MEN, certificare prin diplome sau 
adeverinţe;  

2p/proiect    Copie protocol/ 
parteneri/ copii 
documente oficiale/ 
adeverinţe participare 

3 
c) Implicarea în activități de schimb de 
experiență cu alte școli, rețele sau proiecte 
interșcolare. 

1,5p/activitate    Certificate, adeverințe, 
proiecte/alte dovezi 

3 

d) Colaborarea cu cadrele didactice pentru 
obtinerea de rezultate măsurabile/ 
cuantificabile in desfășurarea unor activități 
practice/ experimentale educative pentru 
formarea de abilități tehnice la elevi. 

1p/activitate    Adeverințe, diplome, 
procese verbale 

TOTAL CRITERIUL 3 PUNCTAJ MAXIM 15 p     

 

4. CRITERIUL PRIVIND 
CONTRIBUȚIA LA 
DEZVOLTAREA 

INSTITUȚIONALĂ 
(maximum 5 puncte) 

3 

a) Contribuții la modernizarea laboratoarelor 
și cabinetelor școlare  

1p/activitate 

   Copii ale unor 
documente de 
inventar care 

evidenţiază progresul 
în dotarea unităţii 

şcolare şi/sau achiziţia 
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Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către candidat 

Punctaj 
maxim/ 
subcrit. 

Subcriterii 
Defalcare punctaj/ 

subcriteriu 
Auto- 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj Comisie 
de contestații 

Dovezi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

de mijloace de 
învăţământ şi/sau 

auxiliare curriculare 
prin efortul 

candidatului, pe 
perioada evaluată 

1 

b) Atragerea de finanţare extrabugetară 
având ca obiectiv creșterea calității 
procesului de învățământ 0,5p/proiect  

  Copie protocol şi 
contract 

sponsorizare/copii 
după 

contracte de finanţare 

1 
c) Contribuţii la buna comunicare şi 
colaborare cu elevii, părinţii, cadrele 
didactice şi instituţiile comunităţii locale 

0,5p/contribuție 
   

Procese verbale/ 
adeverințe 

TOTAL CRITERIUL 4 PUNCTAJ MAXIM 5 p     

TOTAL GENERAL* PUNCTAJ MAXIM 100     

 
Semnătura candidatului ______________ 
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*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim alocat fiecărui criteriu. 
Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Inspector școlar/Metodist  

 Reprezentant sindicat  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 Reprezentant sindicat  

 
Notă: 
* Dosarul cuprinde:  

a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt 
consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 
b) cerere-tip, elaborată de ISJ, în care candidatul își precizează opțiunea; 
c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 



 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de 
stat – sesiunea 2018 

Ediţia: I 
Număr de revizii: 2 
Ediția: II 
Număr de revizii: 0 

COD: 
PO-03.03/PO_189 

Revizia: 0 
Număr de exemplare: 1 

Pagini: 1 - 284 

Exemplar nr. 1 
 

 279 

d) adeverință de vechime; 
e) fișa de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic 
la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
f) raportul de activitate, pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri 
explicite la documentele justificative din dosar (numărul paginii); 
g) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile 
desfășurate, conform Anexei nr. 4 din Metodologie; 
h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria 
de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul; 
i) copia procesului – verbal din cadrul Consiliului profesoral, din care reiese aprecierea activității candidatului, certificată „conform cu originalul” de către 
conducerea unității de învățământ. 

* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS. 
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginația din opisul 
întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea 
evaluării și punctării. 
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare. 
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din 
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017. 
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 
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F29-PO-03.03/PO_189 
 

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 
DIDACTIC AUXILIAR 

SECRETAR 
   
F29-PO-03.03/PO_189 
 

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2018 
DIDACTIC AUXILIAR 

 
               

 Numele şi prenumele solicitantului            

 Funcţia              

 Unitatea de învăţământ             

 Vechimea în învăţământ             

 Calificativ obţinut în perioada evaluată            

 Perioada evaluată      1 septembrie 2012 - 31 august 2017   

               
          

Auto- 

 Punctaj  Punctaj 
Comisie  

Criterii de evaluare și indicatori de 
performanță   Punctaj maxim   

Comisie 
de  

    

evaluare 
  

de contestații            evaluare  

              

 I. Complexitatea muncii      57 puncte       

  Nr. posturi de Post unic de secretar 2 p  max. 2 p       

  secretar din             

 

Complexitate
a unitate: 

Două posturi de 
secretar 1 p         

 activității              
 

determinată 
           

 Complexitatea Până la 50 de posturi 3 p         
 

de: 

muncii în 
funcție 

     

max. 5 p 

      

 

Între 50 -100 de 
posturi 4 p        

  

de numărul 
        

              
  posturilor             

  Peste 100 posturi 5 p         

  

aprobate în 
        

              

  statul de funcții:             
  Complexitatea Până la 400 elevi 2 p         

  

muncii în 
funcție             

  de numărul Între 401 – 600 elevi 3 p  max. 7 p       

  elevilor din             
  unitate: Între 601 – 800 elevi 5 p         

             
   Intre 801 -1000 elevi 6 p         
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   Peste 1000 elevi 7 p         

             
  Tipul unității de Liceal (licee teoretice, 8 p         

  învățământ licee vocaționale,          

   

colegii, 
licee            

   tehnologice/grupuri          

   școlare)            

   acreditate            
   Liceal (licee teoretice, 6 p  

max. 10 p 
      

   licee vocaționale,         

   

colegii, 
licee            

   tehnologice/grupuri          

   școlare) autorizate          
   Gimnazial (școli cu          

   clasele I – VIII, școli          

   speciale)   4 p         
             

   Preșcolar (grădinițe) 2 p         

   

C.S.S., Palatul 
Copiilor, 2p         

   C.J.R.A.E., C.C.D.           
  Particularități – unități 1 p/       

  școlare care au și nivel       

  

alt
e nivele de        

  
învățământ 
(preșcolar,        

  primar, gimnazial,        

  școală profesională,        

  școală  postliceală)        
 Unitatea are în coordonare cel puțin o 1 p   max. 1 p    

 structură         

 

Activitate desfășurată în diferite comisii 
constituite       

 prin decizie la nivelul unității școlare:    max. 15 p    

 
Ex.:  Rechizite școlare, Lapte-corn, Program 
200       

 

Euro, Burse sociale, Burse profesionale, Bani 
de       

 

liceu,  completare acte de studii, 
decizie        
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Revisal,decizie Edusal, decizie SIIIR, elevi cu 
C.E.S.,       

 

responsabil arhivă, membru comisie 
selecționare, etc       

 1 p pentru fiecare decizie        

 

Activitate desfășurată în diferite comisii de 
examene,   max. 5 p    

 

admitere liceu / școală profesională / 
clasa        

 pregătitoare, etc.         

 1 punct pentru fiecare comisie        

 

Activitatea desfășurată pentru pregatirea 
examenelor   max. 5 p    

 

(evaluare națională, bacalaureat, atestat, 
nivel 3,       

 nivel 4, nivel 5 etc.)         

 1 punct pentru fiecare examen        

 

Activitate desfășurată în diferite comisii 
pentru        

 

concursuri, concursuri scolare și 
extrașcolare,        

 

olimpiade școlare la nivel local, județean, 
național,   max. 7 p    

 internațional         

 -1 p. local /concurs         

 

-2 p. județean 
/concurs         

 
-3 p. național 
/concurs         

 -4 p.internațional /concurs        
II. 
Dezvoltare profesională   20,5 puncte    

Studii medii   2 p      

Studii superioare (licență)   

3,5 
p  max.    

Studii master / postuniversitare /  a doua facultate  3 p  10,5 p    

Cursuri utilizare calculator   2 p      

Certificat inspector resurse umane   2 p      
       

Participare la cursuri de formare în domeniul educațional 
sau în alte  max. 5 p    

domenii /specializari         

1 p / curs         
Participarea la cercuri  metodice, activități specifice 
postului   max. 3 p    

0,5 p / cerc         
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Activitatea de formator (certificat 
/atestat) 

sau organizator de 
cerc  max. 2 p    

metodic         

       
III. Contribuția la dezvoltarea instituțională   5 puncte    

Participarea la elaborarea documentelor pentru  
diferite proiecte        

finanțate din fonduri structurale (POSDRU, POR, 
PODCA etc.)        

Activități desfășurate în parteneriat cu asociații, 
instituții publice,   max. 3 p    

fundații, comunitatea locală, instituții de învățământ, 
activități de        
voluntariat         

Participarea la proiecte Comenius, Leonardo, 
Erasmus etc.        

0,5 puncte / proiect sau 
activitate          
Desfășurarea de activități care contribuie la obținerea de 
fonduri max. 2 p    
extrabugetare       

(cursuri formare profesională, ECDL, CAMBRIDGE, IELTS, 
donații,     

atragere de finanțări extrabugetare, 
sponsorizari, etc.)     

0,5 puncte / activitate      
IV. Alte sarcini suplimentare fișei 
postului  15 puncte    

Participarea la diferite comisii de lucru la nivelul unității de 
învățământ     

(inventariere, casare, achiziții, corigențe, 
diferențe etc.)     

1 p / comisie / an      

Întocmirea de situații pentru alte instituții publice (altele 
decat  I.S.J.),     
0,5 p / 
activitate   max. 15 p    

Participarea la alte activități desfășurate în cadrul unității de     

învățământ       
(adeverința de participare)      

0,5 p / 
activitate       

Baze de date/operațiuni de evidență informatizată realizate     
(adeverința în care se va preciza bazele de date realizate –     
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1p / bază 
date / operațiune)      
V. Activitate la nivel sindical  2,5 puncte    

Lider sindical sau reprezentant grupa 
sindicală:      

- naţional  0,5p/an    

- judeţean  0,25p/an    

- unitate şcolară  0,2p/an    

TOTAL   100 puncte    
 

Semnătura candidatului ______________ 
 
 

Comisia de evaluare 
 

 Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 
      

  Președinte   
      

  Inspector școlar/ Reprezentant al   

  personalului didactic auxiliar   

  Reprezentant sindicat   
      

  Comisia de contestații   
      

 Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei  Semnătura  
      

  Președinte    
      

  Membru    
      

  Membru    

  Reprezentant sindicat    
       
 

Notă:  
* Dosarul cuprinde: 

a) pagina de gardă; 
     b) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii 
unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente ; 

 c) cererea tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea și care va primi număr de înregistrare 
la secretariatul ISJ Galați; 
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d) copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese prezentarea listei candidaţilor, certificată “conform 
cu originalul”; 

e) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; 
f) adeverință de vechime; 
g) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de personal didactic la care 

candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 
h) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de 

(auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;  
i) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin 

acestea sunt certificate activitățile desfășurate  Anexa nr. 4 din OMEN 3633/03.05.2018); 
j) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de 

comisia paritară din cadrul inspectoratului școlar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu 
originalul” de către conducerea unității/instituției de învățământ la care candidatul depune dosarul.  

  
* Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS.  
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor 
justificative şi paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă 
condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării.  
* În cazul în care în dosarul candidatului există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. 
* Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de 

(auto)evaluare.  
* Se evaluează activitatea candidatului înscris pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută 
prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017.  
* Dosarul depus în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit nu se returnează. 


