
 
                              
 
 

 

 

 

 

 

Aprobat C.A.        Se certifică exactitatea datelor 
I.S.J. Gorj          Director, 
Data : 19.02.2016 

GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE DIN 

PALATUL/CLUBUL COPIILOR/PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR 

              

CRITERIU/PU

NCTAJ MAXIM 

SUBCRITERIU PUNCTAJ MAXIM  Auto-

evaluare 

Punctaj 

Consiliul 

Consultativ 

Punctaj 

Comisie de 

evaluare 

Punctaj 

Comisie 

de 

contestații 

Activități 

complexe cu 

valoare 

instructiv - 

educativă –20 p. 

max. 

 Atragerea şi menţinerea 

copiilor în activităţile 

palatului/clubului 

(depășirea numărului de 

elevi față de normativul 

cercurilor) –3.5p. max. 

 

     

 

 Realizarea 

performanțelor în 

Internațional Locul I Marele 

premiu/Premi

ul special 

1p.     



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

pregătirea copiilor din 

cercul propriu, distinși la 

concursuri de profil, 

materializate în 

obținerea locului I, II și 

III la fazele 

internaționale, naționale, 

interjudețene/regionale -
2.5p. max. 

(un premiu pe concurs se punctează o 

singură dată, corespunzător celui mai înalt 

nivel) 

 

Locul II 0.8p.     

Locul III 0.6p.     

Național Locul I Marele 

premiu/Premi

ul special 

0.8p.     

Locul II 0.6p.     

Locul III 0.4p.     

Regional Locul I 0.6p.     

Locul II 0.4p.     

Locul III 0.3p     

 Organizare de 

concursuri, festivaluri, 

expoziții, concerte, 

simpozioane, spectacole - 
5 p. max. 

 

 

Internațional 0.5p.     

Național 0.4p.     

Interjudețean 0.3p.     

Județean 

 

0.2p.     



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participarea, în calitate 

de membru al 

juriului/evaluator la 

concursuri, festivaluri – 

2.5 p. max. 
(un eveniment se punctează o singură dată) 

 

 

 

Internațional 1p.     

Național 0.8p.     

Interjudețean 0.6p.     

Județean 

 

0.4p.     

 Inițierea și coordonarea 

unor activități 

pluri/transdisciplinare, a 

proiectelor de educație 

multiculturală/intercultu

rală, educație incluzivă, 

educație pentru 

diversitate/SNAC – 

2.5p.max 

Internațional 1p.     

Național 0.8p.     

interjudețean 0.6p.     

Județean 0.4p.     



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

(o activitate/un proiect se punctează o 

singură dată) 

 

 Integrarea copiilor cu 

cerințe educative 

speciale  în activitățile 

derulate la palatul/clubul 

copiilor – 2p. max. 

 

      

 Coordonare elaborare de 

softuri 

educaționale/materiale 

didactice auxiliare în 

format digital/ platforme 

e-learning avizate MECȘ 

-2p. max.( 1p./material 

didactic precizat) 

      

Performanțe 

deosebite în 

inovarea 

didactică/mana

gerială – 

 Contribuţie la elaborarea 

următoarelor materiale 

didactice avizate de 

inspectoratul 

școlar/MECȘ sau 

înregistrate cu 

a. programe şcolare;  

 

     

b. metodologii/ /regulamente 

la nivel naţional  

     



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

30p.max. ISBN/ISSN – 18p.max 

a. 2.5p./programă - 5p. 

max. 

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

c. 2p./document-6p. max. 

d. 1p/document -3p. max. 

c. auxiliare didactice, 

îndrumătoare /ghiduri 

metodice 

     

d. reviste şcolare, articole de 

specialitate 

     

 

 Activitate de evaluator 

de materiale didactice 

de specialitate, de 

mentorat, de formator, 

metodist, consilier în 

problematica educaţiei 

non-formale – 5 p. max. 

      

 

 Activitate desfăşurată în 

cadrul unor comisii 

tehnice/ consilii 

consultative/comisii 

naționale de specialitate, 

activitate desfășurată, în 

urma solicitării MECȘ, 

în cadrul unor comisii 

tehnice de elaborare a 

      



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

unor acte 

normative/administrativ

e cu caracter normativ, 

participarea cu 

comunicări științifice la 

simpozioane naționale și 

internaționale, 

contribuție la cercetări 

științifice în specialitate 

sau în domeniul 

problematicii 

învățământului și 

educației, atestată prin 

publicații înregistrate cu 

ISBN/ISSN – 2p. max. 

(0.5p/comisie/ 

comunicare științifică) 

 

 Creativitate și inovare în 

activitatea managerială 

(strategii, planuri de 

dezvoltare, studii etc.) – 

5 p. max. 

      

Participarea la 

proiecte -

 Inițierea, 

organizarea/coordonarea 

proiectelor 

Internațional      



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

10p.max. internaționale/ 

europene/naționale, care 

au ca obiective: 

performanța școlară, 

progresul 

școlar,dezvoltarea 

competențelor și 

abilităților preșcolarilor 

și elevilor, educația 

civică, educația 

complementară de tip 

non-formal, formarea 

personalității 

preșcolarilor și elevilor, 

dezvoltarea capacității 

de adaptare la 

schimbare,dezvoltarea 

profesională a cadrelor 

didactice. – 6 p. max. ( 

(internațional -2.5p., 

european -2p., național – 

1p., județean – 0.5p.) 
 

European      

Național      

Județean      

 Inițierea și coordonarea 

proiectelor elaborate în 

baza prevederilor 

      



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

Metodologiei și criteriilor 

privind acordarea gradației 

de merit în învățământul 

preuniversitar, aprobată 

prin OMECTS nr. 

5486/2011, materializate 

prin raportul de 

activitate și portofoliul 

personal - 4p. 

max.(2p./proiect) 

Creșterea 

prestigiului 

unității de 

învățământ – 40 

p.max. 

Contribuţie independentă şi în 

echipă la dezvoltarea 

instituţională a 

palatului/clubului – 10p.max. 

      

Realizarea unor proiecte cu 

finanţare din surse 

extrabugetare – 20p.max 

(2.5p/proiect) 

(o activitate/un proiect se punctează o 

singură dată) 

Autorităţi locale       

Agenţi economici      

ONG      

Autofinanţare      

Contribuţie în promovarea 

imaginii instituţiei – 10 p. max.  

Național      

Județean      



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

Național - 2,5p./activitate -5p. 

max. 

Județean - 1,5 p./activitate – 3p.  

max. Local - 1 p./activitate – 2p. 

max. 

Local      

 

Data______________           Semnatura__________________ 

 

 
 

Semnătura evaluatorilor    

   

  

 

 

 

 

 

 

Punctaj 

Maxim Autoevaluare Evaluare ISJ 

100   



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

 

Se completează de către inspectorul şcolar : 

Raportul de autoevaluare  

Aprecierea Consiliului profesoral  

Aprecierea directorului unitatii de invatamant  

Raportul inspectorului scolar  

 

 

REEVALUARE I.Ş.J.                        puncte                                         Semnătura inspectorilor şcolar de specialitate, 

 

 

 

NOTĂ: 

Fişa de (auto)evaluare a fost elaborată de Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj în şedinţa din data de 19.02.2016 

Pentru înscriere punctajul minim realizat trebuie să fie 35 puncte. 

 

1. Fiecare portofoliu trebuie să conțină documentele menționate în la art. 9 alin (2) din Metodologia și criteriile privind acordarea gradației 

de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5557/2015. 
2. Documentele vor trebui clasificate pe ani școlari. 

 

3. Fiecare candidat va trebui să includă, în portofoliu, declarația, pe propria  răspundere, pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal 

didactic de predare sau de conducere. 

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

 



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


