
                                             
___________________________________________________________________ 

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, 

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 

 
 

 

          Validată în Comisia paritară                                                                          

din data de 30.03.2017       

 

 

FIŞĂ DE (AUTO)EVALUARE 
PENTRU ACORDAREA PRIN CONCURS A GRADAŢIEI DE MERIT 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL – 2017 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/LOCALITATEA  

FUNCŢIA DIDACTICĂ/ SPECIALITATEA  

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT  

CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ  

  

Activităţi evaluate Punctaj Auto 

evaluare 

cumulativ 

Punctaj 

acordat 

cumulativ 

 I. CRITERIUL ACTIVITĂȚILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ  

PONDEREA - 20%,  MAXIMUM  20  PUNCTE 

          A. Rezultate deosebite obţinute:   

Maximum  2 puncte 

- în pregătirea  elevilor în raport cu atingerea obiectivelor 

și/sau competențelor specifice impuse de curriculum școlar, 

materializate în progresul elevilor la sfârșitul anului școlar: 

 Promovabilitate 90 - 100% 

 Promovabilitate 80 - 89,99% 

 Promovabilitate 70 - 79,99% 

 

  

 

 

0.40 p/an 

0.30 p/an 

0.20 p/an 

  

- la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu: teste 

naționale, bacalaureat, examene competențe profesionale, 

pentru mai multe categorii de examene, procentul se 

calculează ca medie aritmetică a procentelor obținute la 

fiecare tip de examen. 

 Promovabilitate 90 - 100% 

 Promovabilitate 80 - 89,99% 

 Promovabilitate 60 - 79,99% 

 

 

 

 

0.75p/an 

0.50 p/an 

0.25 p/an 

  

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 
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          B. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a 

disciplinei prin utilizarea manualelor digitale, a platformelor 

electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice 

disciplinei, existente în unitatea de învățământ. 

 

0.25 p/ an 

  

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte 

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 educațională de profil 

 

0.25 p/ an 

  

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte 

          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/interjudeţeană/ naţională/internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea 

Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. 

Maximum  3 puncte 

          1. Premii la concursurile şi olimpiadele internaţionale:    

                - Premii/Menţiune/Premiu special 0.75 p/ premiu   

   2. Premii la concursurile şi olimpiadele naţionale:    

                - Locul I 0.60 p/premiu   

                - Locul II 0.40 p/premiu   

                - Locul III 0.30 p/premiu   

                -Menţiune/Premiu special 0.20 p/premiu   

         3. Premii la concursuri şi olimpiade - faza judeţeană:    

                - Locul I 0.40 p/premiu   

                - Locul II 0.30 p/premiu   

                - Locul III 0.20 p/premiu   

                - Menţiune/Premiu special 0.10 p/premiu   

Se iau în considerare documentele oficiale, cu precizarea numelui directorului/directorului adjunct. 

Punctajele sunt cumulative. 

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte 

E. Pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de 

evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare, fazele judeţene, interjudeţene, 

naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi în calendarul inspectoratelor şcolare/ 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, certificate de conducerea inspectoratului școlar: 

Maximum  6 puncte 

         1. Concursuri şi olimpiade - faza judeţeană: 

           a. Membru al echipei de pregătire a lotului din unitatea 

şcolară 

0.20 p/ an   

           b. Membru al comisiei de evaluare a concursului sau  0.25 p/concurs   
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               olimpiadei 

           c. Membru al comisiei de organizare a 

concursului/olimpiadei 

0.30 p/concurs   

         2. Concursuri interjudeţene: 

a. Membru al echipei de pregătire a  lotului de elevi pentru  
concurs 

0.25 p/ an   

           b. Membru în comisia de evaluare a concursului 0.25 p/concurs   

           c. Membru al comisiei de organizare a concursului 0.30 p/concurs   

         3. Concursuri şi olimpiade naţionale: 

           a. Membru al echipei de pregătire a lotului  judeţean 0.35 p/an   

           b. Membru al comisia de evaluare 0.35 p/concurs   

           c. Membru al comisiei de organizare a concursului 

/olimpiadei 

0.40 p/concurs   

         4. Concursurile şi olimpiadele internaţionale*:    

           a. Membru al echipei de pregătire a lotului naţional 0.35 p/an   

           b. Membru al comisiei de evaluare 0.35 p/concurs   

          c. Membru al comisiei de organizare a 

concursului/olimpiadei 

0.35 p/concurs   

Se iau în considerare documentele oficiale, cu precizarea numelui directorului/directorului adjunct.  

* Confirmarea participării se face prin document emis de M.E.N.C.Ș. 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

         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/Centrul  

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională                                                     

0.20p/elev/an 

  

Maximum  1 punct 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

       G. Rezultate deosebite obţinute în: 

 - pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii 

dezavantajate;  

 - cu elevi cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți 

de învățare; 

 

           0.25 p/an 

    0.25 p/an 

  

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte 

       H. Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice 

inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil inclusiv 

a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale 

 

0.50 p/an 

  

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte 
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          I. Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice 

inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în 

învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de 

abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

 

0.50 p/an 

  

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

         K. Participarea la cursuri de formare din proiectele acreditate și avizate  MENCȘ: 

Maximum  3 puncte 

             1. Program de lungă durată (minim 90 de credite)       2.00 

p/program 

  

             2. Program de durată medie (minim 60 de credite)       1.50 

p/program 

  

             3. Program de scurtă durată (minim 25 de credite) 1.00 p/program   

             4. Program de scurtă durată (cu mai putin de 25 de 

credite) 

      0.75 

p/program 

  

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

 

II. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANȚE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/ MANAGERIALĂ  -  

PONDERE 30%,  MAXIMUM 30 PUNCTE 

Performanţe deosebite în inovarea didactică, materializate în: 

Maximum  4 puncte 

         A. Elaborarea de:    

1. Programe şcolare avizate de M.E.N.C.Ș. 1.50 p/program   

2. Regulamente avizate de ISJ/ M.E.N.C.Ș. 1.00 

p/regulament 

  

3. Metodologii avizate de M.E.N.C.Ș. 1.00 

p//metodologie 

  

4. Îndrumătoare/ghiduri metodice 

    - avizate de I.S.J.  

    - avizate M.E.N.C.Ș. 

 

0.50 

p/document 

0.80p/ 

document 

  

5. Manuale şcolare avizate de M.E.N.C.Ș. 2.00 p / 

manual/nr.autori 

  

6. Auxiliare didactice 

    - avizate de I.S.J.Gorj  

    - avizate M.E.N.C.Ș. 

 

0.50 

p/document 

0.80p/ 

document 

  

7. Cărţi în domeniul educaţional înregistrate cu ISBN/ISSN  1.00 

p/carte/nr.autori 
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8. Programe şcolare pentru o disciplină opţională nouă, 

însoţite  de suport de curs avizate de ISJ 

0.30 p/program   

9. Programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în 

dezvoltare locală avizate de ISJ  

0.30 p/program   

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte 

       B. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate, în domeniul didacticii, specialităţii şi 

managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN. 

Maximum  3 puncte   

                a. Cărţi 1.00 p/carte/nr. 

autori 

  

                b. Lucrări ştiinţifice ( cu referent științific) 1.00 p / 

lucrare/nr. 

autori 

  

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

       C. Crearea de softuri educaţionale în specialitate, 

platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, 

avizate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. 

   

Maximum  1 puncte   

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

      D.  Activitatea  de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în activitățile de formare continuă 

a personalului de învățământ, activitatea în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitatea în 

organismele de conducere al 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, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale 

cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la 

simpozioane - conferințe naționale şi/sau internaţionale dovedite prin documente oficiale ale 

manifestării, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii 

învăţământului şi educaţiei, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN; 

Maximum  12 puncte 

 1.  Evaluator de manuale  1.00p/an   

 2. Activitatea de mentorat         1.00 p/an    

3. Activitatea de formator atestat prin cursuri M.E.C.Ș/M.M.F.P.S.: 

     a. Participarea la  formarea personalului didactic  prin 

cursuri cu o durată de minimum  24 ore 

       0.75 p/curs   

     b. Participarea la  formarea personalului didactic  prin 

cursuri cu o durată mai mare de 24 ore 

       1.25 p/curs   

4. Activitatea în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitatea în organismele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar 

     a. Unitate școlară 1.00 p/an   

     b. Județean 1.25 p/an   
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     c. Național 1.30 p/an   

5. Comunicări la simpozioane-conferințe la nivel: 

     a. Judeţean  0.50 p/lucrare   

     b. Regional/interjudețean  0.75  p/lucrare   

     c. Naţional 1.00 p/lucrare   

     d. Internaţional 1.20 p/lucrare   

6. Contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în 

domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, 

atestată prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN. 

1.25 p/lucrare 
  

Se iau în considerare numai documentele oficiale, cu precizarea numelui directorului/director adjunct. 

Punctajul este cumulativ pentru punctele A, B, C. 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

          E. Activitatea de metodist, membru în Consiliul Consultativ de specialitate de la nivelul 

inspectoratului şcolar şi în Comisia Naţională de Specialitate, coordonator de cerc pedagogic, certificată 

de inspectorul de specialitate și inspectorul școlar general: 

Maximum  6 puncte 

               a. Metodist 0.75 p/an   

               b. Membru al Consiliului Consultativ de Specialitate 0.75 p/an   

               c. Membru al Comisiei Naţionale de Specialitate 0.50 p/an   

         d. Coordonator cerc pedagogic 0.25 p/an   

PUNCTAJ ACORDAT                                                                                                                 _________puncte 

   F. Activitatea desfăşurată la solicitarea M.E.N.C.Ș., în 
cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte 
normative/ administrative cu caracter normativ, și în 
comisiile naționale de specialitate/control, monitorizare:  

-la nivel județean 
-la nivel național 

 

 

 

 

1.80 

p/comisie/an 

2.00 

p/comisie/an 

    

 

 

 

 

Maximum 2 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

       G. Relevanța participării la programe de dezvoltare  

profesională asupra îmbunătățirii rezultatelor învățării 

preșcolarilor/elevilor din medii dezavantajate, a celor cu 

cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare 

a preșcolarilor/elevilor talentați și/sau capabili de 

performanțe.  

   

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

       H. Elaborarea/susținerea de programe sau de dezvoltare 

profesională inovatoare pentru cadrele didactice care 
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lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor 

dezavantajate/vulnerabile 

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

III. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI IMPLICAREA LA PROIECTE 

PONDEREA - 10%,  MAXIMUM 10 PUNCTE 

         A. Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice, tehnico-

științifice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborat de 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a 

premiilor speciale; 

Maximum  1 puncte 

1. Premii la concursurile şi olimpiadele naționale: 

                - Premii/Menţiune/Premiu special 0.75 p/ premiu   

   2. Premii la concursurile şi olimpiadele regionale:    

                - Locul I 0.60 p/premiu   

                - Locul II 0.40 p/premiu   

                - Locul III 0.30 p/premiu   

                -Menţiune/Premiu special 0.20 p/premiu   

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

         B. Organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau regional/interjudețean; 

organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel internaţional, naţional ori regional/interjudeţean 

incluse în Programul de activităţi şi în Calendarul inspectoratelor şcolare/ Ministerul Educaţiei Naționale 

și Cercetării Științifice), certificate prin diplome sau adeverințe: 

Maximum  2 puncte 

            1. Organizarea de concursuri şi festivaluri, la nivel:     

                a. Județean 0.10 p/activitate   

               b. Interjudeţean 0.20 p/activitate   

               c. Naţional 0.30 p/activitate   

               d. Internaţional 0.40 p/activitate   

           2. Organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, la 

nivel: 

   

               a. Interjudeţean 0.20 p/activitate   

               b. Naţional 0.25 p/activitate   

               c. Internaţional 0.30 p/activitate   

          3. Organizarea de simpozioane-conferințe, la nivel:     

               a. Interjudeţean 0.25 p/simpozion   

               b. Naţional 0.30 p/simpozion   

               c. Internaţional 0.35 p/simpozion   

Se iau în considerare numai documentele oficiale, cu precizarea numelui directorului/director adjunct. 

Punctajul este cumulativ. 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 
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          C. Activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea 

colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul școlar.                                              

Maximum  1 puncte 

               a. Consilier educativ/profesor coordonator  0.50 p/an   

               b. Îndrumător al colectivului redacţional al revistei 

şcolare 

0.25 p/an   

PUNCTAJ ACORDAT _________puncte 

          D. Activitate dovedită în cadrul Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară. 

0.50 p/an   

Maximum  1 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

          E. Participare la proiecte europene/internaționale, care au ca obiective performanţa şcolară, 

progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, 

educaţia complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de 

adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice:                                                                                                                          

 Maximum  4 puncte 

1. OIPOSDRU - MECȘ 

- scrierea proiectului 

- proiecte finalizate 

- manager proiect 

- membru al echipei de management și 

implementare 

- proiecte în curs de finalizare 

- manager proiect 

           - membru al echipei de management și implementare 

 

2.00 p/proiect: 

 
1.00 p/proiect 

0.75 p/proiect 

 

0.90p/proiect 

0.40p/proiect 

  

    2.Proiecte internaționale (Institutul Francez, British 

Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Centrul de limbi 

moderne de la Graz,  Banca Mondială, Socrates, Comenius, 

Arion, Leodardo da Vinci, proiectele PHARE, YOUTH  ş.a.) 

recunoscute de M.E.C.Ș. 

- scrierea proiectului 

- proiecte finalizate 

- coordonator proiect 

- membru al echipei de proiect 

- participant la mobilități individuale 

- proiecte în curs de finalizare 

- coordonator proiect 

- membru al echipei de proiect 

- participant la mobilități individuale 

 

 

 

 

 

1.00 p 

 

 

0.75 p 

0.50 p 

            0.50 p 

 

0.50 p 

0.40 p 

            0.30 p 
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PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

G. Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante din perspectiva prevenirii și combaterii 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

Maximum 0.5 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

H. Coordonarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele sau proiecte interșcolare 

Maximum  0.5 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

IV. CRITERII PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

PONDERE 40%,  MAXIMUM 40 PUNCTE 

Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe, ca urmare a: 

A. Contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea instituţională: 

Maximum  20 puncte 

 a. Inspector general/inspector general adjunct/director 

C.C.D. 

4.00 p/an   

 b. Inspector de specialitate  3.00 p/an   

 c. Director/director adjunct  2.50 p/an   

 d. Membru în Consiliul de administraţie al I.Ş.J.  2.50 p/an   

 e. Membru în Consiliul de administraţie la nivel de unitate 

şcolară/conexă  

2.00 p/an   

 f. Responsabil/coordonator comisie metodică  1.50 p/an   

 g. Membru/coordonator în comisia de asigurare a calităţii, 

membru în Registrul ARACIP al experților în evaluare și 

acreditare   

 

1.50 p/an 

  

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

B. Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de 

învățământ, centre de documentare și informare, 

laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activității 

instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare. 

-  programe/proiecte 

-  centru de documentare şi informare 

-  laboratoare 

 

 

 

 

2.00p/an 

2.00p/an 

2.00p/an 

  

Maximum  8 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

C. Realizării de proiecte și programe extracurriculare, cu 

finanţare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea 

calității procesului de învățământ și a dezvoltării 

instituționale 

- proiecte finalizate 

- proiecte în curs de finalizare 

 

 

3.00 p/an 

2.00 p/an 

 

  



                                             
___________________________________________________________________ 
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Maximum  6 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

D. Existența unui progres în privința dotării 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 
 

   

Maximum  2 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

E. 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 
 

   

Maximum  2 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

F.  Promovarea educației de calitate, inclusiv pentru 

elevii aparținând grupurilor din medii dezavantajate și 

expuse excluziunii 
 

   

Maximum  2 puncte 

PUNCTAJ ACORDAT_________puncte 

        TOTAL PUNCTAJ ACORDAT 100 puncte  

  Notă: Fişa de evaluare împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţite de 
documentele doveditoare,  se depun la conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei. 

Se evaluează performanţele şi rezultatele oficiale din perioada 01.09.2011 – 31.08.2016 sau perioada 
prevăzută la art. 5) din Metodologie. 

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. 

La rubrica Autoevaluare se va consemna punctajul total obținut prin înmulțirea numărului de ani/ 

activități/lucrări/proiecte corespunzător celor cinci ani cu punctajul maxim acordat.  

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 Inspectoratului Școlar Județean Gorj, conform art. 9 alin(5) din 

O.M.E.N.C.Ș nr. 6161/2016. 

  

 

Data ________________                                                                     Semnătura _______________                  

     
 


