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Validată în Comisia paritară                                                                          

      din data de 30.03.2017 

FIŞA DE EVALUARE 
în vederea acordării gradaţiei de merit pentru  

MAISTRI INSTRUCTORI/PROFESORI DE INSTRUIRE PRACTICĂ 

  

 
 

CALIFICATIV 
   

NUMELE ŞI PRENUMELE :  2012 2013 2014 2015 2016 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :            

GRADUL DIDACTIC: 

     VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT :  

     

PERIOADA DE EVALUARE 1SEPTEMBRIE  2011  -  31 AUGUST 2016 

     

CRITERII DE EVALUARE 

Punctaj  

Max Autoe-valu-are 

Se va 

indica 

pagina 

pentru 

fiecare 

subcriteriu 

Evaluare 

CC 

Punctaj 

final 

I. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  - 70p 
70       

  

a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea 

obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în 

progresul elevilor la clasă, 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 

7p       

  



 
                              
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Strada Victoriei nr. 132 – 134 

Tg – Jiu, cod 210234 

Telefon : 0253-227177 

Fax : 0253-224750 

http://isj.gj.edu.ro, e-mail : isjgorj@yahoo.com, 

isjgj@utgjiu.ro  

 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I 

010168, București 

Tel :  +40 (0)21 405 57 06 

Fax :  +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 

  

 

învăţământul vocaţional.                                                                                             

a1)progresul elevilor în atingerea competentelor/rezultatelor învătării din SPP  (lucrări practice, 

teste) 
0,5p/an 

        

a2)rezultatele elevilor la sfîrșitul anului școlar 0,5p/an         

a3)rezultatele elevilor la examenele de certificare a competențelor profesionale  0,5p/an         

a4)Integrarea elevilor pe piața muncii sau continuarea studiilor 0,5p/an         

b) Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor 

electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în unitatea 

de învăţământ;                                        
1p 

        

initierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor de învățare 0,5/an         

initierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin softurilor educaționale specifice 

disciplinei 1p/soft 
        

c) Inițierea și aplicarea unor metode, procedee și tehnici de predare inovatoare, precum și 

producerea și / sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea 

de profil. 
2p 

        

inițierea și aplicarea unor metode, procedeee și tehnici de predare inovatoare 0,5/activitate         

producerea și/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare preluate din cercetarea de profil 1p/auxliar         

d) Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri 

de profil,  materializate prin obţinerea premiilor I,II,III şi a premiilor speciale la faza 

judeţeană   şi a municipiului Bucureşti /interjudeţeană/naţională /internaţională,desfăşurate  

în coordonarea şi /sau finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale (n = numărul de premii 

obţinute). 

34p       
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1) Rezultate obţinute la olimpiadele scolare                                                             20p         

faza nationala                                                                                                     Max 10p         

                   locul I                                                                                                                                                                      2,25x n         

                   locul al II-lea                                                                                                                                                         2 x n         

                   locul al III-lea                                                                                                                                                       1,75 x n         

                   mentiuni/premii speciale                                                                                                                                        1,5x n         

faza judeteana olimpiada                                                                                     Max 10 p          

                   locul I                                                                                                                                                                    1,5x n         

                   locul al II-lea                                                                                                                                                        1,25 x n         

                   locul al III-lea                                                                                                                                                        1 x n         

                   mentiuni/premii speciale                                                                                                                                     0,5 x n         

2) Consursuri de profil desfasurate in coordonarea şi/sau finanţarea MEN 10p         

faza nationala/internațională                                                                                                    Max 5,5         

                   locul I                                                                                                                                                                      1,25 x n         

                   locul al II-lea                                                                                                                                                         1x n         

                   locul al III-lea                                                                                                                                                       0,75x n         

                   mentiuni/premii speciale                                                                                                                                        0,5 x n         

faza interjudeţeană /judeteana                                                                        
Max 4,5 p         

                   locul I                                                                                                                                                                    1 x n         

                   locul al II-lea                                                                                                                                                        0,75x n         

                   locul al III-lea                                                                                                                                                        0,5x n         

                   mentiuni/premii speciale                                                                                                                                     0,25xn         

3)Consursuri de profil desfasurate in coordonarea şi/sau finanţarea MEN în colaborare cu 

terți (parteneriate/protocol cu instituții și fundații). 

Max 4p         
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                              locul I                                                                1pxn         

                              locul al II-lea 0,75pxn         

                              locul al III-lea  0,5pxn         

                              mentiune/premiul special 0,25xn         

e)Pregătirea loturilor olimpice de elevi,  participarea, în calitate de membru al comisiei de 

evaluare/organizare, la  olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele 

judeţene,interjudeţene,naţionale şi internaţionale,incluse în prograul de activităţi şi în 

calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale.  

14p 

        

        Cadru didactic asistent olimpiade / concursuri scolare;   

0,25/activitate 

        

        Pregatirea lotului pentru etapa judeteana/interjudețeană, olimpiade și concursuri                                                                               0,5p/an         

        Pregatirea lotului pentru etapa  naţională                                                                                      0,75p/an         

        Profesor evaluator la olimpiada judeţeană / concursuri judeţene, examene din calendarul 

privind mobilitatea personalului didactic                                                                                                               0,5p/an 
        

        Membru în comisia naţională evaluare/organizare/elaborare de subiecte la disciplină                                         1,5/an         

        Membru în comisia judeţeană organizare/elaborare subiecte la disciplină                              1 p/an         

        Insoţitor al lotului judeţean la  faza  județeană/ interjudeteana /naţională a olimpiadei                   1p/an         

f) rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate, sau 

cu elevi cu dificultăţi de învăţare,certificate de centrele judeţene de resurese şi asistenţă 

educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; 
6p 

        

                     local 1,5p         

                     judeţean/interjudeţean 2         

                     naţional/international 2,5         

g) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii 

dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultați de învățare; 1p/proiect 

justificat cu activități 

2p 
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h) Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățarea 

fiecărui copil, inclusiv a celor cu risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale; 1p/proiect justificat cu activități 
3p 

        

i) Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, 

pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor cu risc de abandon școlar și a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale; 1p/proiect justificat cu activități 
1p 

        

II. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 10p 10p         

a+b Max 3         

a)  elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri 

metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice,  avizate de inspectoratul şcolar sau de MEN, 

după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN,  elaborarea de 

programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau vizând 

curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltarea locală,avizate de inspectoratul  şcolar;        

  

        

       elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, 

manuale şcolare, auxiliare didactice,  avizate de inspectoratul şcolar sau de MEN, după caz; cărţi 

în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN,   1p/doc 

        

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

vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltarea locală,avizate de inspectorul şcolar;  1p/opt. 
        

b) Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate, în domeniul didacticii, specialităţii şi 

managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.   Punctajul se imparte la numarul 

de autori.                                      1,5p/carte; 1p/articol         
  

      

  

c+d Max. 3         
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 c) Realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e- learning pentru susținerea 

progresului școlar, avizate de Ministerul Educației naționale; 1p/soft 
    

  
  

d) Activitate de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în activitățile de formarte continuă a 

personalului din învățământ, activitatea ]n cadrul comisiilor paritare/ dialog social, activitatea ]n 

organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federa'iilor sindicale reprezentative la 

nivel de sectorde activitate învățământ preuniversitar/ semnatare ale contractului colectiv de muncă la 

nivel de sector de activitateînvățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale  ale 

cadrelor didactice la nivel local/județean/ național/ internațional, participarea cu comunicări la 

simpozioane- conferințe naționale și/ sau internaționale, dovedite prin documente oficiale ale 

manifestării, contribuția la cercetări ștințifice în specialitate sau în domeniul problematicii 

învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ ISSN; 

      

  

  

activitatea de evaluator de manuale 2p/         

activitatea de mentorat 0,5p/activit.         

activitatea de formator 1p/activit.         

activitate in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice 0,25p/an         

activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social                                                                                                                                                               0,25p/an         

activitate  în domeniul sindical:                                                                                                                                                                                                                                                              
  

        

local -lider de scoala 0,25p/an         

judetean 0,5p/an 
        

national/ international o,75p/an 
        

participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau 

internaţionale (în specialitate)                                                                                                                                                                
  

  
    

judeţene 0.25/part.         

regionale (zonale) 0,5/part.         

naţionale/internaţionale 0.75/part.         
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participarea la formarea personalului didactic prin CCD, în calitate de formator / 

contribuţie la cercetări ştiinţifice   
  

  
    

în specialitate 0,5/activit         

în domeniul managementului, problematicii învăţământului şi educaţiei. 0,25/activit.         

e+f+g+h Max 4         

e) Activitate ca metodist, membru în Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul 

inspectoratului scolar, în Comisia Naţională de specialitate, coordonator cerc pedagogic.                                                                                         

  
  

    
  

                 metodist 0,5/an         

                 membru în Consiliul consultativ de specialitate 0,5/an         

                 membru în Comisia Naţională de specialitate 1p/an         

                 responsabil cerc pedagogic 0,75 p/an         

f) Activitatea desfăşurată în urma solicitării MEN,în cadrul unor comisii tehnice de 

elaborare a unor acte normative/ administrative cu caracter normativ şi în comisiile 

naţionale de specialitate/control  - monitorizare.     1p/comisie 

  

  

      

g) relevanța participării la programe de dezvoltare profesională asupra îmbunătățirii 

rezultatelor învățării elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerițe educaționale speciale 

și cu alte dificultăți de învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de pertformanțe;  

1p/proiect justificat cu activități. 

  

  

      

h) elaborarea/susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare 

pentru cadrele didactice care lucrează cu elevii apartinând grupurilor 

dezavantajate/vulnerabile;   1p/proiect justificat cu activități. 

  

  

      

3. Criteriul privind participarea la proiecte. 
15p 

        

  a+b Max 6 p         
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a)performante  dovedite in pregatirea elevilor la concursuri cultural artistice , tehnico-

stiintifice si sportive incluse in  CAEN /regionale elaborate de MEN si materializate prin 

obtinerea locurilor I,II,III ,mentiuni si premiilor speciale, unde n=nr. de premii 
  

        

faza internaţională /naţională Max 3 p         

faza naţională/ internatională    locul I 1,25xn         

                                                         locul II 1x n         

                                                         locul III 0,75xn         

                                                        menţiuni- premii speciale 0,5xn         

faza interjudeţeană/ regională/ judeţeană Max 3 p         

 judeţeană / interjudețeană- locul I 1x n         

                                                - locul II 0,75xn         

                                                - locul III 0,5xn         

                                              menţiuni/ premii speciale (acordate de ISJ) 0,25xn         

b) organizarea de concursuri şi festivaluri, la nivel internaţional, naţional sau regional / 

interjudeţean: organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nnivel internaţional, naţional 

ori regional/ interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor 

şcolare/ MEN, certificate prin diplome şi adeverinţe; 

  

        

                                        local 0,5p         

                                        judeţean/interjudeţean 1p         

                                       naţional/ internaţional 1,5p         

              c+d Max 2p         

c)  Activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea 

colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratele școlare; 0,5/ activitate 
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d) Activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară; 
0,5/ activitate 

        

e) Participare la proiecte europene / internaționale care au ca obective 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; 1p/ 

proiect. 

2p 

        

f)Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare avînd ca obiectiv dezvoltarea de 

competențe la elevi; proiecte, parteneriate, activități, distincții, diplome, acordate de instituții 

publice sau agenti economici; 0,5p/parteneriat/activitate/diplomă 
2p 

        

g) inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante din perspectiva prevenirii și 

combaterii abandaonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii; 0,5p/ activitate. 1p 
        

h) coordonarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele, sau proiecte 

interșcolare. 0,5/activitate 2p 
        

IV. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.   5p   5p         

                                 a+b Max 2p         

 a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, programe şi  proiecte 

educaţionale, centre de documentare si informare, laboratoare etc, avand ca efect cresterea calitatii 

institutiilor si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale.                                                                                                                                                                                                                              
1p/ activitate 

        

 b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară , având drept obiectiv 

creşterea calităţii procesului de învăţământ;                                                                                                     1p/ activitate 
        

c) existența unui progres în privința spațiilor școlare, a achiziționării mijloacelor de învățământ și a 

auxiliarelor curriculare, conform nevoilor comunității școlare( beneficiari ai educației, cadre 

didactice și personal administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare 

instituțională; 

1p 
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                           d+e Max 2p         

d) realizarea de parteneriate instituționale cu unități/ instituții în concordanță cu nevoile 

comunitățiî școlare și a țintelor stabilite și / sau implicarea în activități din cadrul acestora; 1p/ proiect 
        

e) promovarea educației de calitatea, inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii 

dezavantajate și supuse excluziunii. 
0,5p/ 

activitate 

        

TOTAL GENERAL 100p         

 

Notă:  
Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele doveditoare, vor fi așezate în  dosar 

în funcție de succesiunea criteriilor și subcriteriilor din Fișa de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 

9 din Metodologie. 

Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu sunt 

cumulative, dar  nu pot depăși punctajul maxim acordat criteriului/subcriteriului. 

Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, certificate pentru 

conformitate cu originalul de către  conducerea unității de învățământ la care candidatul a depus dosarul. 

 

 

 

Data________________                 Semnătura________________ 

 


