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Criteriul / Subcriterii care trebuie îndeplinite de către candidat 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

auto- 

evaluare 

Punctaj 

Consiliu 

Consultativ 

Punctaj 

comisia de 

evaluare 

Punctaj 

comisia 

de 

contestații 

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă 80 pct.     

1.a Rezultate deosebite în pregătirea preșcolarilor și elevilor în atingerea 

competențelor specifice disciplinei precum și rezultatele obținute la 

examenele  naționale 

18 pct.     

1.b Inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disicplinei prin utilizarea 

unor platforme electronice de învățare  

2 pct.     

1.c Performanțe dovedite la olimpiadele și concursurile școlare –faza 

județeană, interjudețeană, națională, internațională, materializate prin 

obținerea de premii și mențiuni 

25 pct.     

1.d Performanțe dovedite la concursurile cultural –artistice, tehnico-științifice 

și sportive incluse în CAEN, CAER şi CAEJ,  materializate prin obținerea 

de premii și mențiuni, diferenţiate, astfel: 

5 pct.     

1.e - Pregătirea loturilor olimpice calificate pentru etapa națională  

 

- Organizare / evaluare/supraveghere la olimpiadele și concursurile școlare 

etapa județeană, interjud., națională,internațională 

 

-Însoțitor faza națională, regională, interjudețeană a olimpiadelor și 

concursurilor școlare 

6 pct.     
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- Membru al Comisiei de evaluare/organizare la Concursurile extraşcolare, 

fazele judeţene, interjudeţene şi naţionale incluse în programul de activităţi 

în Calendarul Inspectoratului Şcolar/MENCŞ– pentru Concursurile din 

CAEN, secţiunea A1 sau alte concursuri pentru care se organizează etapă 

judeţeană/interjudeţeană/judeţeană 

1.f Organizare de concursuri, festivaluri, spectacole, concerte la nivel 

internaţional, naţional, regional/interjudeţean, judeţean; organizarea de 

spectacole, expoziţii, concerte la nivel internaţional, naţional, 

regional/interjudeţean, judeţean  incluse în programul de activităţi şi în 

Calendarul inspectoratelor şcolare/MENCŞ 

5 pct.     

1.g Activitatea în centrele de excelență  și / 

 

 

Sau programe de adaptare curriculară pentru copii cu CES 

3 pct.     

1.h Coordonator de programe educative școlare și extrașcolare  

 

Coordonator CEAC al școlii 

 

 

Îndrumarea colectivelor redacționare ale revistelor școlare avizate de I.S.J. 

7.,5 pct.     

1.i Activitate dovedită în SNAC 7.5 pct     

1.j Crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning 

pentru susținerea progresului școlar 

1 pct.     

2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică / 

managerială 

10 pct.     

2.a Elaborare de programe școlare, metodologii, îndrumătoare, ghiduri 

metodice,auxiliare didactice, manuale școlare, avizate de MENCS cu 

ISBN /ISSN 

Elaborare de programe școlare pentru disciplinele opționale noi sau 

opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de I.S.J 

2 pct.     

2.b Elaborare de cărți, lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, 

specialității, înregistrate cu ISBN/ISSN 

1 pct.     
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2.c Activitate în organizațiile sindicale-lider de sindicat al școlii sau 

participare cu comunicări la simpozioane naționale și /sau internaționale 

1 pct.     

2.d Metodist, membru în consiliul consultativ, membru în biroul operativ 

UJSLI, membru în comisia națională de specialitate, coordonator cerc 

pedagogic 

5 pct.     

2.e Activitatea în comisii/grupuri de lucru ale I.S.J. 1 pct.     

3. Criteriul privind participarea la proiecte 5 pct.     

3.a Proiecte europene: Erasmus, Comenius, POSDRU, FRDS 3,5 pct.     

3.b Proiecte educative judeţene/naţionale incluse în programul de activităţi şi 

în Calendarul inspectoratelor şcolare/MENCŞ  

1,5 pct.     

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională 5 pct.     

4.a Atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ 1 pct.     

4.b Realizarea de proiecte extracurriculare cu finanțare extrabugetară - 

finanţare nerambursabilă obţinută de la autorităţi publice locale (Primăria 

municipiului Bistriţa, Consiliul Judeţean etc),  instituţii publice, Fondul 

Cultural Român, agenți economici (Moll România, Vodafone, Kaufland 

România etc.) 

 

Excursii școlare 

4 pct     

 PUNCTAJ TOTAL 100 p.     

 
Data…………………………….        Semnătură candidat………………………………… 
 
 
Inspector  şcolar:  Consiliul consultativ:     Reprezentant sindicat: 
___________________________  _________________________   _____________________________ 
  _________________________   _____________________________ 
  
      
Președinte Comisie de evaluare:            Președinte Comisie de contestații:     
___________________________       ______________________________ 
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NOTĂ: 
 Se ia în considerare activitatea din perioada 01 septembrie 2010 – 31 august 2015; 
 Raportul de autoevaluare se realizează în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de ISJ, pentru fiecare categorie de candidați, art. 7 (2);  
 Fiecare activitate va fi însoţită de documente justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișă, certificate ”conform cu originalul” de 
către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul, art. 9 (2) g); 
 Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative și 
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, art. 9. (3). 
 Actele, documentele sau elementele din raport, care se dovedesc nejustificate/false atrag după sine sancționarea cadrului didactic conform 
legii; 
 Un document va fi punctat o singură dată, la un singur criteriu;  
 Toate documentele doveditoare vor fi evaluate şi punctate conform Fişei de evaluare elaborate în baza art. 6  din Metodologie (OMECȘ. nr. 
5557 / 27.10.2015); 
 Autoevaluarea va cuprinde punctajul real, obţinut şi susţinut prin documente; 
 Documentele depuse la dosar nu se înfoliază. 
 


