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Aprobat C.A.  

I.S.J. Gorj 

Data:19.02.2016 

Se certifică exactitatea datelor 

Director, 
 
 

FIŞĂ DE EVALUARE- PERSONAL DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL 

pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2016 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: …………………………………………………………………………….    

UNITATEA DE INV./INSPECTORAT:………………………………………………………………  

SPECIALITATEA:……………………………………………………………………………………….  

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT:……………………………………………………………………….  

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT  

- calificativul „FOARTE BINE” obţinut în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; 

- vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 5 ani; 

Perioada evaluata 1septembrie 2010 – 31 august 2015 
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CRITERII 

 

PUNCTAJ 

AUTO 

EVALUARE 

DOC. JUST. 

PAG. …. 

EVALUARE ISJ Punctaj 

Comisie de 

contestații 

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă (se iau în calcul rezultatele 

personale, în specialitate, la punctele c,d.): 

MAXIM 20 p     

a) a) *rezultate deosebite obtinute in pregatirea 

prescolarilor si a elevilor in atingerea 

obiectivelor/competentelor specifice impuse de 

curriculumul scolar, materializate in: 

Maxim 2 p    

 

a1) progresul elevilor la clasa; 0,5    
 

a2) rezultate ale elevilor la clasa; 0,5    
 

a3) rezultate la testari si examene nationale de sfarsit 

de ciclu; 
0,5    
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a4) rezultate obtinute cu clasa si individual la 

disciplinele de specialitate din invatamantul vocational; 
0,5    

 

b) *initierea si aplicarea unor proiecte de predare 

a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de 

invatare si a softurilor educationale 

Maxim 1 p    

 

C) *performante dovedite in pregatirea elevilor distinși la 

olimpiade școlare si/ sau concursuri de profil,desfășurate 

în coordonarea și/sau finanțarea M.E.C.S., materializate 

prin obținerea premiilor:                       

Maxim 2 p    

 

C1) nivel internaţional      

locul I 1 p/elev/echipă    
 

locul II 0,90 p/elev/echipă    
 

locul III 0,80 p/elev/echipă    
 

menţiune 0,75 p/elev/echipă    
 

premiu special 0,75 p/elev/echipă    
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participare 0,25 p/elev/echipă    
 

C2) nivel naţional     
 

locul I 0,75 p/elev/echipă    
 

locul II 0,70 p/elev/echipă    
 

locul III 0,60 p/elev/echipă    
 

menţiune 0,50 p/elev/echipă    
 

premiu special 0,25 p/elev/echipă    
 

C3) nivel interjudeţean/regional/ judeţean     
 

locul I 0,50 p/elev/echipă    
 

locul II 0,40 p/elev/echipă    
 

locul III 0,30 p/elev/echipă    
 

menţiune 0,20 p/elev/echipă    
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premiu special 0,15 p/elev/echipă    
 

d) *concursuri cultural-artistice,tehnico 

științifice si sportive incluse in Calendarul 

activităților educative naționale elaborat de M.E.C.S.,                   

Maxim 3 p    

 

d1) nivel internaţional     
 

locul I 1 p/elev/echipă    
 

locul II 0,90 p/elev/echipă    
 

locul III 0,80 p/elev/echipă    
 

menţiune 0,75 p/elev/echipă    
 

premiu special 0,75 p/elev/echipă    
 

participare 0,25 p/elev/echipă    
 

d2) nivel naţional     
 

locul I 0,75 p/elev/echipă    
 

locul II 0,70 p/elev/echipă    
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locul III 0,60 p/elev/echipă    
 

menţiune 0,50 p/elev/echipă    
 

premiu special 0,25 p/elev/echipă    
 

d3) nivel interjudeţean/regional/ judeţean     
 

locul I 0,50 p/elev/echipă    
 

locul II 0,40 p/elev/echipă    
 

locul III 0,30 p/elev/echipă    
 

menţiune 0,20 p/elev/echipă    
 

premiu special 0,15 p/elev/echipă    
 

e) e1)*-pregatirea loturilor olimpice pentru concursurile 

școlare incluse în programul de activitățiși în calendarul 

inspectoratului școlar/M.E.C.S.                  

Maxim  4 p    

 

e2) -participarea, in calitate de membru al comisiei de 

evaluare/organizare, la concursurile si olimpiadele 

0,5 p/activitate/an 

școlar 
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județene,   

e3) - participarea, in calitate de membru al comisiei de 

evaluare/organizare, la concursurile interjudetene;               

0,5 p/activitate/an 

școlar 
   

 

e4) - participarea, in calitate de membru al comisiei de 

evaluare/organizare, la concursurile nationale;                 

0.5 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

e5)- participarea, in calitate de membru al comisiei de 

evaluare/organizare, la concursurile internationale;           

0,50 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

f).f1)*organizarea de concursuri si festivaluriincluse în 

programul de activități și în calendarul inspectoratelor 

școlare/M.E.C.S., certificate prin diplome sau adeverințe, 

la nivel: 

Maxim 1 p    

 

-international,                         
0,25 p/an şcolar    

 

-national,                              
0,25 p/an şcolar    

 

-regional/interjudetean;                       0,50 p/activitate/ 

an şcolar 
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f2) organizarea de spectcole, expoziții, concerte la 

nivel:                     
Maxim 1 p    

 

-international,                         0,25 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

-national,                              0,20 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

-regional/interjudetean;                       0,20 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

g)      *activitatea si rezultatele obtinute in centrele de 

excelenta(certificate de inspectorul școlar) si in cadrul 

unitatilor de invatamant vocational sau cu elevi cu 

dificultati de invatare(certificate de C.J.R.A.E); 

 

Maxim 1 p 

0,50 p/elev 

   

 

h)  *activitate de coordonator de programe educative 

scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor 

redactionale ale revistelor scolare avizate de ISJ Gorj 

Maxim 2 p 

o.5 p /activ. 
   

 

i)  *activitate dovedită în cadrul Strategiei nationale de 

actiune comunitara; 
Maxim 2 p    

 

j) *creearea de softuri educationale in specialitate, 

platforme de e-learning pentru sustinereaprogresului 

scolar, avizate de MEN 

Maxim 1 p 

0,50 p/activitate/ 

an şcolar 
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2.Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială: MAXIM  30 p    
 

a) elaborarea de programe scolare, regulamente, 

metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale 

scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de 

inspectoratul scolar sau de M.E.C.S. dupa caz; carti in 

domeniul educational, inregistrate cu ISBN; elaborarea de 

programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite 

de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru 

optional integrat in dezvoltare locala, avizate de către 

I.S.J. Gorj 

Maxim  10 p    

 

-contribuţia la elaborarea de programe şcolare avizate de 

M.E.C.S. 
1 p/ programă    

 

-contribuţia la elaborarea de regulamente si metodologii 

avizate de inspectoratul şcolar sau de M.E.C.S, după caz 

2 p/ regulament 

sau metodologie 
   

 

-contribuţia la elaborarea de manuale şcolare avizate de 

M.E.C.S 
1 p/manual    

 

-contribuţia la elaborarea de auxiliare didactice si 

ghiduri metodice  
1p/auxiliar sau ghid    

 

-contribuţia la elaborarea de reviste şcolare avizate de 

inspectoratul şcolar sau de M.E.C. S, după caz 
0,50 p/revistă    
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-contribuţia la elaborarea de cărţi în domeniul 

educaţional, înregistrate cu ISBN 
2 p/contribuţie    

 

-contribuţia la elaborarea unor programe şcolare pentru 

discipline opţionale noi 
0,50 p/programă    

 

-contribuţia la elaborarea unor programe şcolare vizând 

curriculum pentru opţional integrat în dezvoltare locală. 
0,50 p/ programă    

 

b)*elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in 

domeniul didacticii, specialitatii si managementului 

educational, inregistrate cu ISBN;  

 

Maxim 10 p    

 

cărţi înregistrate cu ISBN 2 p/carte    
 

lucrări ştiinţifice înregistrate cu ISBN (articole, studii 

în reviste de specialitate/educaţionale, exclusiv volumul 

simpozioanelor) 

1 p/lucrare    

 

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 

formator, activitate in domeniul sindical in cadrul 

federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura 

invatamant, precum si in cadrul asociatiilor profesionale 

ale cadrelor didactice la nivel 

local/judetean/national/international, participarea cu 

Maxim 6 p    
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comunicari la simpozioane judetene, regionale, nationale 

si/sau internationale, contributia la cercetari 

stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii 

invatamantului si educatiei; se va stabili un punctaj 

defalcat pentru cursuri cu o durata de minimum 3 zile (24 

de ore) 

c1) activitatea de: Max. 3 p    
 

 evaluator de manuale 0,5 p/evaluare    
 

 mentor 0,50 p/an şcolar    
 

 formator 0,75 p/an şcolar     

 activitate in cadrul asociațiilor profesionale  ale 

cadrelor didactice  
0,25p/an școlar    

 

 activitate in cadrul comisiilor paritare / de dialog 

social 
0,25p/an școlar    

 

 Lider de sindicat la nivel :     
 

 național / internațional 0,75p/an școlar    
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                                              -   judeţean 1 p/an şcolar    
 

                                              -   local 

(unitate) 
0,25 p/an şcolar    

 

 c2) participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, 

regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, 

susţinere de referate metodico-ştiinţifice la nivel de 

comisii metodice/cerc pedagogic 

Max. 2 p    

 

internaţionale 
0,40 p/participare/ 

an şcolar 
   

 

naţionale 
0,30 p/participare/ 

an şcolar 
   

 

interjudeţean 
0,20 p/participare/ 

an şcolar 
   

 

judeţene 
0,10 p/participare/ 

an şcolar 
   

 

participare cu lucrări la manifestări ştiinţifice: 

conferinţe naţionale/internaţionale, sesiuni ştiinţifice 

organizate de Universităţi, Societatea Naţională de 

specialitate 

1 p/participare    
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c3) participarea la formarea personalului didactic prin 

CCD, în calitate de formator, contribuţie la cercetări 

ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii 

învăţământului şi educaţiei: 

 

Max.4 p    

 

participarea la formarea personalului didactic prin CCD, 

în calitate de formator 
0,50 p/formare    

 

Contribuţie în specialitate: doctorat/master/studii 

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

 

Contribuţie în specialitate, în domeniul managementului, 

problematicii învăţământului şi educaţiei: doctorat, 

master  

2 p/1,50 p    

 

 

susţinere de lecţii/referate demonstrative la nivel de 

cerc pedagogic  

0,25 p / lecţie / 

referat /  

an şcolar 

   

 

d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ 

de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în 

comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc 

pedagogic; 

Maxim 2 p 

0,50 p/calitate/ 

an şcolar 

   

 

e) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice 

de elaborare a unor acte normative/administrative cu 

caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de 

Maxim 2 p 

0,50 p/comisie/an 

scolar 
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dialog social si al altor structuri de dialog social, 

precum si in comisiile nationale de specialitate. 

 

3. Criteriul privind participarea la proiecte: MAXIM 10 p    
 

a) proiecte europene, proiecte internationale care au ca 

obiective performanta scolara, progresul scolar, 

dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si 

elevilor, educatia civica, educatia complementara, 

formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, 

dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, 

dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;  

3.5 p/proiect 

 
   

 

b) proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor 

Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de 

merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin 

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 

sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de 

activitate si portofoliul personal. 

Se puncteaza fiecare an finalizat cu raport. 

0.5 p/an/proiect 

 
   

 

4. Criteriul contribuția la dezvoltarea instituțională: MAXIM 40 p    
 

http://legestart.ro/Metodologia-2011-si-criteriile-acordarea-gradatiei-merit-invatamantul-preuniversitar-(NTkzOTk2).htm
http://legestart.ro/Ordinul-5486-2011-aprobarea-Metodologiei-criteriilor-acordarea-gradatiei-merit-invatamantul-preuniversitar-(NTk0MDAw).htm
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a)*atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate, 

programe, proiecte, centre de documentare şi informare, 

laboratoare etc., având ca efect  creşterea calităţii 

instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, 

a bazei didactico-materiale; 

Maxim 10 p 

 
   

 

donaţii/sponsorizări a căror valoare depăşeşte în medie pe 

fiecare trimestru din perioada evaluată valoarea minimă 

legală a unui mijloc fix (1800 RON) 

1 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

venituri din organizarea de expoziţii cu vânzare cu 

realizările elevilor şi cadrelor didactice 

1 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

venituri din organizarea de spectacole artistice şi 

sportive pentru elevi şi părinţi 

1 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

venituri din închirieri de spaţii la solicitarea terţilor 
1 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

venituri din organizarea şi desfăşurarea de activităţi de 

instruire complementară şi desfăşurarea de activităţi de 

formare continuă a adulţilor (iniţiere în noi meserii, 

perfecţionări etc) 

1 p/activitate 

/an şcolar 
   

 

venituri din organizarea şi desfăşurarea de activităţi de 

microproducţie şi întreţinere şi reparaţii pentru terţi 

0,25 p/activitate/ 

an şcolar 
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Data________________          Semnătura_________________ 

 

 

b)* realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare 

extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii 

procesului de invatamant; 

Maxim 30 p    

 

organizarea de excursii de studii, în scopul stimulării 

interesului elevilor pentru acumularea de noi cunoştinţe 

2 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

organizarea de concursuri şcolare în scopul stimulării 

interesului elevilor şi valorificării potenţialului 

creator 

2 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

organizarea de cercuri extracurriculare în scopul 

stimulării interesului elevilor pentru acumularea de noi 

cunoştinţe şi experienţe şi valorificării potenţialului 

creator 

1.5 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

organizarea de serbări şi expoziţii şcolare în scopul 

valorificării potenţialului creator /alte activităţi 

0, 5 p/activitate/ 

an şcolar 
   

 

TOTAL 100 p     
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Punctaj 

Maxim Autoevaluare Evaluare ISJ 

100   

 

Se completează de către inspectorul şcolar evaluator: 

Raportul de autoevaluare 

 

Aprecierea Consiliului profesoral  

Aprecierea directorului unitatii de invatamant  

Raportul inspectorului scolar  

 

Semnătura evaluatorilor________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Notă: Fișa de (auto)evaluare a fost elaborată de Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj în ședința din data de 19.02.2016. 

Pentru înscriere punctajul minim realizat trebuie să fie de 35 de puncte. 

 
REEVALUARE I.Ş.J.__________ puncte                                                                Semnătura inspectorilor şcolari de specialitate,     

                  


