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CRITERII

Punctaj
max.

1. Criteriul activităţilor complexe cu
valoare instructiv-educativă
a)

Elaborarea/revizuirea de proceduri
specifice postului - 1 p /procedura
Se va preciza numele procedurii specifice și
anul în care a fost elaborată, data aprobarii in
C.A.
Planificarea și evaluarea anuală a
activităţii Centrului de Documentare
Informare - CDI
- elaborarea planului managerial
(Proiectul Anual de Activitate al
CDI), stabilirea obiectivelor şi a
indicatorilor de performanţă; - 4 p
- planificarea activităţilor
semestriale (Planul Semestrial de
Activitate al CDI); - 4 p
- evaluarea activității CDI calitativă şi cantitativă, pe baza
datelor statistice obţinute (Raportul
Semestrial de Activitate al CDI,
Raportul Anual de Activitate al
CDI) – 4 p
c) Participarea în comisii: examene
naționale (Evaluare Națională,
Bacalaureat, examene de atestare a
competențelor, simulări ale
examenelor naționale, admitere.
titularizare și/sau definitivare în
învățământ - 0,50 p / participare
d) Organizarea activităţilor cu elevii
în CDI
- acţiuni instructiv-educative/informativformative, de promovare şi stimulare a
lecturii, desfăşurate în colaborare cu
cadrele didactice, la nivelul şcolii (
aniversări culturale, concursuri , serbări,
dezbateri, marcarea unor evenimente şi

Pag.
Doc.
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cadru
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Evaluare
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Consultativ

Comisia de
evaluare

Comisia de
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90 p
6 p

b)
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zile naţionale şi internaţionale, activităţi
cu tematică civică);
- utilizarea şi promovarea noilor tehnologii şi
a instrumentelor on-line în activitatea cu elevii
( utilizarea instrumentelor multimedia PC,
Internet, DVD Player, activităţi cu caracter
interdisciplinar); - (1 p/activitate,
max 6 p/an)
- coordonator / membru în echipa de
implementare în cadrul unor proiecte
educaţionale la nivelul şcolii. (1p/proiect)
e) Promovarea CDI-ului şi a instituţiei de
învățământ
- în presă și în mediul virtual (site/blog/reţea
de socializare - ale școlii sau terților)
f) Participare la cercurile metodice ale
bibliotecarilor școlari și profesorilor
documentariști din județ
g) performanțe dovedite în pregătirea
preșcolarilor și elevilor distinși la olimpiade
școlare și/sau concursuri de profil corelat cu
disciplina predată, materializate prin obținerea
premiilor I, II, III, mențiunilor/premiilor și
mențiunilor speciale la etapa județeană și a
municipiului București /interjudețeană
/națională /internațională, incluse în
programul de activități și în calendarul
inspectoratului școlar/Ministerului Educației
Naționale și/sau pregătirea loturilor olimpice
de elevi;
+ Etapa judeţeană/interjudeţeană
Premiul I – 2,5 puncte
Premiul II – 2 puncte
Premiul III – 1,5 puncte
Premiu special/Mențiune – 1 punct

3p

4p

22 p

+ Etapa naţională
Premiul I – 2,5 puncte
Premiul II – 2 puncte
Premiul III – 1,5 punct
Premiu special/Mențiune – 1 punct
+ Etapa internaţională
Premiul I – 2 puncte
Premiul II – 1,75 puncte
Premiul III – 1,25 puncte
Premiu special /Mențiune – 1 punct
h) participarea, în calitate de membru al
comisiei de evaluare/organizare, la
olimpiadele și concursurile de profil, etapele
locale, județene, interjudețene, naționale și
internaționale incluse în programul de
activități și în calendarul inspectoratului
școlar/Ministerului Educației Naționale;
+ Pregătirea loturilor de elevi: 4 puncte
Judeţean/interjudețean – 1 puncte
(min. 2 participări)
Naţional – 1,25 puncte
Internaţional – 1,75 puncte
+ Participarea în comisie: max. 4 puncte
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Judeţean/interjudețean – 1 puncte
(min. 2 participări)
Naţional – 1,25 puncte
Internaţional – 1,75 puncte
-

2. Criteriul privind performanțe deosebite
în inovarea didactică/management
educațional
a) Responsabilităţi în cadrul instituţiei :
membru în comisii metodice / de lucru
din cadrul instituţiei de învățământ
b) Activităţi de perfecţionare:
- participare la cursuri de formare
continuă,
- formator,
c)

d)

e)

f)

elaborarea/participarea la
elaborarea de programe școlare
(inclusiv cele pentru discipline
opționale noi), regulamente,
metodologii, proceduri,
studii/cercetări în domeniu (nivel
județean și local);
participarea cu comunicări la
simpozioane, conferințe zonale,
județene, naționale și/sau
internaționale, cursuri de
perfecționare în domeniu sau în
management educațional, dovedite
prin documente oficiale ale
manifestării și care demonstrează
performanțele deosebite ale
cadrului didactic în inovarea
didactică;
activitate desfășurată, la solicitarea
Ministerului Educației Naționale, în
cadrul Comisiei Naționale de
Specialitate, al unor comisii
tehnice/grupuri de lucru pentru
elaborarea unor acte
normative/administrative, în
calitate de reprezentant desemnat
de către comisiile naționale de
organizare și desfășurare a
examenelor naționale, activitatea de
evaluator de manuale
școlare/auxiliare didactice/mijloace
de învățământ/resurse educaționale
deschise/portofolii pentru Corpul
Național de Experți în Management
Educațional;
participarea cu comunicări la
simpozioane, conferințe zonale,
județene, naționale și/sau
internaționale, cursuri de
perfecționare în domeniu sau în
management educațional, dovedite
prin documente oficiale ale
manifestării și care demonstrează
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performanțele deosebite ale
cadrului didactic în inovarea
didactică;
g)

activitatea de mentorat, de formator
în formarea continuă a personalului
din învățământ, activitatea susținută
în cadrul cercurilor pedagogice în
vederea promovării accesului la o
educație de calitate pentru toți (se
punctează programele de formare și
mentorat care răspund cerinței);
+Formator naţional/participări la
simpozioane/etc

3. Criteriul privind activitățile
extracurriculare și implicarea în proiecte
a) Participarea / implicarea în proiecte şi
programe europene sau internaţionale

5p

15 p

5p

b) Iniţierea de parteneriate cu instituţii din

domeniul educaţional şi cultural – 0,5
p/parteneriat
c) participarea la activități de voluntariat,
inclusiv participarea la activitățile din cadrul
Strategiei naționale de acțiune comunitară,
performanțe dovedite în pregătirea elevilor la
concursuri cultural- artistice, tehnicoștiințifice și sportive etc;
+ 0,5 puncte/acțiune/proiect
d) inițierea/organizarea/participarea la
schimburi de experiență cu alte unități de
învățământ, rețele sau proiecte interșcolare.
+ 0,5 puncte/proiect/schimb de experiență
4. Criteriul privind contribuţia la
dezvoltarea instituţională
a) atragerea de fonduri europene în cadrul
unor proiecte cu finanțare europeană
nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU,
transfrontaliere, Banca Mondială și altele
similare), de alte finanțări extrabugetare
pentru unitatea de învățământ, centre de
documentare și informare, laboratoare etc.,
având ca efect creșterea calității activității
instituționale și a procesului de predareînvățare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat
calculat conform formulei de finanțare;
b) participare și implicare în activitatea
comisiilor și consiliilor la nivel de
unitate/instituție/local/județean/național,
precum și/sau în realizarea de parteneriate
instituționale în concordanță cu nevoile
comunității școlare și cu țintele stabilite, cu
efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale
și dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de
observator;
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c) Atragerea de donaţii şi sponsorizări, în
vederea achiziţiei de carte, dotării CDI-ului
sau derulării de proiecte şi activităţi specifice.
PUNCTAJ FINAL

2p

150
Semnătura candidat ________________

Data ______________________

Total

Autoevaluare

Evaluare C.C

Evaluare C.J

Contestație

150 puncte

Evaluare C.C :
Nume și prenume,
Semnătura
Inspector școlar

Evaluare C.J :
Nume și prenume,
Semnătura
Președinte comisie

Comisia de contestații :
Nume și prenume,
Semnătura
Președinte comisie

*
La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) – i.5) este mai mare de 12 puncte,
se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
** La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) – a.2) este mai mare de 5
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
*** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) – b.2) este mai mare de 5 puncte,
se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
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