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 FIŞA DE EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT – 2018 

PROFESOR LOGOPED/PROFESOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Director,  

_____________________________ 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

SPECIALITATEA  

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT  

GRAD DIDACTIC  

 

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT  

(Perioada evaluată: 01.09.2012 – 31.08.2017;  punctajul este acordat numai pe baza actelor doveditoare) 

 

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ (77p)  

 

 

Criterii 

Pct. 

max. 

Detaliere punctaj 

(max.) 

Auto 

evaluare 

Evaluare 

inspector 

specialitate 

Evaluare 

comisie 

ISJ 

 

Contestaţii 

a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor, 

materializate în progresul copiilor pe domenii de 

dezvoltare, înregistrate în Fișa de apreciere a progresului 

copilului preșcolar înainte de intrarea în clasa 

pregătitoare, ca o confirmare a parcurgerii coerente şi cu 

consecvenţă a Curriculumului pentru educaţie timpurie în 

vigoare şi a atingerii obiectivelor/elementelor de 

competenţă menţionate în acesta, respectiv, rezultate 

 

 

 

 

 

 

 

6 p 

 

 

0,25 p pentru fiecare 

program, proces-verbal,  

minută,  plan 

operaţional 

(Max.4 p) 

 

0,5 p pentru fiecare 
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deosebite obţinute în pregătirea elevilor materializate în 

progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la 

clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de 

ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la 

disciplinele de specialitate din învăţământul tehnologic şi 

vocaţional, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii 

de învăţământ, ca o confirmare a atingerii obiectivelor/ 

competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar în 

vigoare. 

 

Exemple de dovezi: 

-Programe de intervenţie personalizată, fişe de evaluare 

iniţială, fişe de progres (înregistrate  la unitatea de 

învăţământ şi semnate de directorul instituţiei); 

- Programe de  integrare a preşcolarilor/elevilor în ciclul 

următor de învăţământ (înregistrate la unitatea de 

învăţământ şi semnate de director); 

- Dovezi ale ale activităţilor derulate în cadrul Planului de 

măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, 

corectarea tulburărilor de vorbire: procese-verbale, 

minute, fişe de lucru, planuri opraţionale, planurile 

activităţii de logopedie pe tip de deficienţă, terapia 

tulburărilor de limbaj, kinetoterapie (înregistrate la  

unitatea de învăţământ şi semnate de directorul unităţii 

şcolare); 

-portofoliile copiilor, fişe logopedice, fişe 

psihopedagogice (înregistrate la  unitatea de învăţământ); 

-Machete cu date statistice din care să reiasă progresul 

elevilor la testările anuale (înregistrate la  unitatea de 

învăţământ şi semnate de directorul unităţii şcolare). 

Se punctează suplimentar: coordonarea serviciilor de 

sprijin prin profesori itineranţi, coordonarea şcolarizării 

la domiciliu pentru elevii nedeplasabili. 

 machetă date statistice                              

(Max 2 p) 
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b) Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, 

procedee şi tehnici de abordare a predării-învăţării-

evaluării inovative, preluate din cercetarea educaţională de 

profil, promovate în cadrul unor proiecte cu finanţare 

externă (inclusiv schimburi de experienţă sau mobilităţi), a 

unor proiecte la nivel judeţean (în parteneriat cu instituţii 

de învăţământ superior de profil sau organizaţii 

neguvernamentale cu experienţă relevantă în domeniu) 

şi/sau promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale la 

nivel nţional, prin scrisorile metodice. 
 

Exemple de dovezi: 

- catalog/listă cu mijloacele multimedia (grafică pe calculator, 

reportaj fotografic, fotografie digitală)utilizate în procesul de 

consiliere, înregistrată/vizată de conducerea unității de 

învățământ;   

- contracte de parteneriat în cadrul unor proiecte cu finanţare 

externă din care să reiasă implementarea unor metodee, 

procedee şi tehnici inovative în activitatea de consiliere 

şcolară; Certificate/atestate, print screen-uri, link-uri etc. 

(Se anexează adeverinţele eliberate de unitatea de 

învăţământ, semnate de către directorul unităţii în care se 

mentionează folosirea aplicaţiilor calculatorului.) 

 

 

6p 

2p /schimburi de 

experienţă /activitate 

2 p /proiecte la nivel 

judeţean /proiect 
1 p/ aplicarea la clasă a 
unor metode, procedee 
şi tehnici de abordare a 
predării-învăţării-
evaluării inovative 
1p / utilizarea 
calculatorului la 
predare/ evaluare 
 
 

    

c) Performanţe dovedite în pregătirea preşcolarilor şi 

elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de 

profil corelat cu disciplina predată, materializate prin 

obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor şi 

menţiunilor speciale la etapa judeţeană şi a municipiului 

Bucureşti/ interjudeţeană /naţională/internaţională, incluse 

în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului 

şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi/sau pregătirea 

loturilor olimpice de elevi  

  
Exemple de dovezi: 

- xerocopii după diplomele / certificate obţinute de copii/elevi la 

20p Faza 

judeţeană/interjudeţean

ă 

- Premiul I  3  p 

- Premiul II  2, p 

- Premiul III  1,5 p 

- Premiu special  1,5 p 

 

Faza naţională 

/internaţională 

- Premiul I   4 p 

- Premiul II   3 p 

    



 
Gradaţie de merit în învăţământul preuniversitar 2018 

4 

 

concursurile şi olimpiadele şcolare din care să reiasă clar cine 

i-a pregătit, sau adeverinţă din partea directorului unităţii din 

care să reiasă implicarea profesorului consilier şcolar; 

- adeverinţe, decizii din care să reiasă implicarea în pregătirea 

loturilor olimpice de elevi /sau concursuri de profil corelat cu 

disciplina predată. 

- Premiul III  2,5  p 

- Premiu special  2,5  p 

 

 

d) Rezultatele deosebite obţinute în centrele de excelenţă, 

în Centrele de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, în 

centrele multifuncţionale pentru educaţie timpurie, 

certificate de inspectorul de specialitate/organizaţia 

coordonatoare şi/sau rezultate deosebite obţinute cu 

preşcolarii sau elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul unităţii 

de învăţământ/inspectorul de specialitate sau directorul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

 

Exemple de dovezi: 
-programe de intervenţie personalizată pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale înregistrate la unitatea de învăţământ şi 

vizate de CJRAE; 

-rapoarte individuale de monitorizare semestriale sau anuale 

ale planurilor de servicii individualizate din care să reiasă 

progresul elevilor( înregistrate la unitatea de învăţământ); 

-copii xeros după diplome sau certificate obţinute de elevii cu 

cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau 

tulburări de învăţare.  

- fișe de progres ale elevilor cu dificultăţăţi de învăţare, în 

funcţie de tipul dificultăţii  

- adeverințe care certifică activitatea desfaşurată cu 

elevul/elevii cu CES  eliberată de  directorul unității  de 

învăţământ și decizia de numire ca profesor itineranrt și 

de sprijin. In adeverinţă se precizează numărul de elevi, 

anii in care a lucrat  şi numerele certificatelor elevilor.  

Pentru elevii încadraţi în grad de handicap care nu au fost 

certificați de CJRAE, se depune adeverința eliberată de 

director şi avizată de inspectorul școlar pentru 

 

 

 

 

 

 

4p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1 p/elev pregătit pentru 

performanţă (lotul 

judeţean) 

2 p/elev cu CES/ 

participant la activităţi 

la nivel judeţean/ 

naţional  
 

 

 

 

 

Notă : punctele se 

cumulează fără a depăşi 

4 p 

 

progres ale elevilor cu. 

dificultăţi uşoare-1,5p 

dificultăţi severe -2,5p 
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învăţământul special.   

e) Participarea, în calitate de membru al comisiei de 

evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile de 

profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale 

şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în 

calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei 

Naţionale  

 

Exemple de dovezi:  adeverințe MEN/ISJ, decizii, diplome 

 

 

 

8 p. 
 

 

 

 

1 p. / activitate 

(evaluare/ organizare/ 

elaborare de subiecte) 

la nivel judeţean/ 

interjudeţean/an 

3 p. / activitate la nivel 

naţional/ 

internațional/an 

    

f) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor din 

categorii dezavantajate (elevii cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă, copii din 

familii monoparentale, copii în plasament, copii din 

comunități sărace, comunități izolate, copii cu părinți 

plecați în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în 

spital, copii cu HIV etc.)  

 

Exemple de dovezi: programă adaptată avizată de 

CJRAE, plan de intervenție avizat, adeverință eliberată de 

director și avizată de CJRAE în care se precizează 

inițialele elevului cu CES, clasa și numărul Certificatului 

de orientare școlară, adeverință eliberată de director cu 

rezultatele elevilor cu CES,  programe de remediere 

școlară, plan de măsuri avizat, raport de progres școlar,  

proiecte de educație incluzivă avizate, dovezi monitorizare 

progres, diplome obținute de elevi, proiecte de reducere a 

abandonului școlar,proiecte privind accesul egal la 

educație,   adeverință asistența socială Primărie etc. 

- procese verbale, fişe de monitorizare ale programelor de 

integrare, planurilor de măsuri  din care să reiasă 

 

 

 

 

 

 

12p 

 

 

 

 

1p./an/fiecare elev cu 

CES integrat  

 

1p./an/fiecare elev din 

categorii dezavantajate 

care a realizat un 

progres  

0,5p/an/elev şcolarizat 

la domiciliu 
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rezultatele cu aceşti elevi. 

În adeverintă, semnată de director şi contrasemnată de 

responsabilul CIEC, se va preciza numărul de elevi, anii 

în care a lucrat  și numele elevilor.  

g)Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a 

preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim 

simultan/alternative educaţionale şi/sau în implementarea 

programelor sociale (ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, 

Masa caldă, Programul pentru şcoli etc.)  

 

Exemple de dovezi:  
 Parteneriate, contracte de colaborare, contracte de 

sponsorizare, protocoale încheiate cu diverse instituții 

școlare având ca obiectiv voluntariatul, derularea unor 

proiecte de educație remedială, educație permanentă, 

pregătirea suplimentară a elevilor proveniți din medii 

dezavantajate, elevi cu rezultate slabe la învățătură, 

atragerea de fonduri pentru asigurarea rechizitelor 

școlare, a unei mese calde etc.  (înregistrate la unitatea de 

învăţământ şi semnate de director) din care să reiasă 

activităţi specifice derulate. 
 - adeverințe semnate de director sau de inspectorul de 
specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

2p 

 

 

 

 

0,5 p pentru fiecare 

parteneriat, contract de 

colaborare, contract de 

sponsorizare 

(max 2 p) 

 
 

 

    

h) Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, 

recunoscute şi aprobate la nivel local /judeţean/ 

interjudeţean/ naţional/ internaţional (ex.de domenii: 

educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru 

sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie 

incluzivă, educaţie remedială – inclusiv prin elaborarea şi 

operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, 

educaţie interculturală, învăţare cooperativă, educaţie 

pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în implementarea 

programului “Şcoala după şcoală” ca activitate în norma 

didactică, respectiv, a programului „A doua şansă” 

 

 

3p 

 

 

1 p/program/an 
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Exemple de dovezi: 

-diplome, certificate, adeverinţe din care să reiasă 

implicarea în proiecte educaţionale inovatoare; 

-planuri individualizate de învăţare, planuri de educaţie 

remedială; 

-diplome, adeverinţe, decizii din care să reiasă implicarea 

în programul „Şcoala după şcoală”, sau ,,A doua şansă”, 

adeverințe semnate de director, copii proiecte, copii 

atestate și adeverințe de participare. 

   i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea 

de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale sau la conceperea unor resurse educaţionale 

deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu, 

oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor 

şi părinţilor la materiale educaţionale de calitate  

 

Exemple de dovezi: copii manual/auxiliar din care să 

reiasă autorul/autorii, titlul, editura și ISBN-ul/ISSN-ul, 

dovadă aprobare MEN,  print-screen resurse publicate 

electronic etc. 

 

 

 

16p 

● 14 p. /număr de 

autori pentru fiecare 

manual şcolar elaborat 

în calitate de 

autor/coautor; 

● 8 p. /număr de autori 

pentru fiecare auxiliar 

curricular;  

● 4 p /număr de autori 

pentru fiecare resursă 

educaţională publicată 

în format electronic pe 

platforme educaţionale 

destinate elevilor; 

● 1 p /număr de autori 

pentru fiecare 

actualizare a 

materialului care a 

presupus o modificare 

cu cel puţin 25% a 

conţinutului. 
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2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/ MANAGERIALĂ ( 14p) 

 

 

Criterii 

Pct. 

max. 

 

Detaliere punctaj 

(max.) 

Auto 

evaluare 

Evaluare 

inspector 

specialitate 

Evaluare 

comisie 

ISJ 

 

Contestaţii 

a) Elaborarea/participare la elaborarea de programe 

şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale noi), 

regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în 

domeniu (nivel național și județean)  

 

Exemple de dovezi: copii programe școlare avizate, 

regulamente, metodologii din care să reiasă contribuția, 

adeverințe însoțite de decizii, copie cărți în domeniul 

educațional din care să reiasă autorul/autorii, titlul, 

editura și ISBN-ul/ISSN-ul, copie stidii publicate în reviste 

ISI etc. 

 

2 p. 

- 1 p/număr autori 

pentru fiecare 

programă, carte, studiu 

publicat în reviste 

cotate ISI 

- 0,50 p/autor 

regulament/ 

metodologie, avizate de 

MEN, ISJ, CA studiu 

publicat în volume cu 

ISSN/ISBN 

 

    

b)Elaborarea /participare la elaborarea de 

îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate 

de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, articole în reviste/publicații de specialiate, 

înregistrate cu ISBN/ISSN  

 

Exemple de dovezi: copii ghiduri, suporturi de curs din 

care să reiasă contribuția, adeverințe însoțite de decizii, 

copie articole în domeniul educațional din care să reiasă 

autorul/autorii, titlul, editura și ISBN-ul/ISSN-ul etc. 

 

2 p. 
 

 

1p./număr autori pentru 

fiecare material 

 

 

 

    

c) Realizarea/participare la realizarea de softuri 

educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru 

susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale  

 

Exemple de dovezi: print screen-uri, certificate, contract 

prestări servicii etc. 

 

1 p. 

 

1 p./soft/platformă e-

learning 
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d) Activitatea de mentorat, de formator în formarea 

continuă a personalului din învăţământ, activitatea 

susţinută 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) 

 

Exemple de dovezi: adeverințe eliberate de inspectorul 

școlar/directorul CCD, decizii etc. 

 

3 p. 

1 p. /an activitate de 

metodist 

0,5 p. /activitate de 

cerc susținută 

1 p. /activitate de 

formator  

 

    

e) Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii 

paritare/de dialog social, comisii de evaluare și asigurare a 

calității în educație, comisii de sănătate și securitate în 

muncă, activitate în organismele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de 

muncă la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar (doar pentru cadrele didactice care nu 

beneficiază de degrevare de la norma de predare pentru 

această activitate), precum şi în cadrul asociaţiilor 

profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/ judeţean/ 

naţional/internaţional   

 

Exemple de dovezi: adeverințe, decizii elaborare subiecte 

olimpiade, subiecte testări, copii publicații, adeverințe 

sindicat/asociațiile profesionale etc. 

 

 

 

 

2 p. 

 

 

 

0,5 p. /an /activitate 

 

 

    

f) Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ 

de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, 

coordonator de cerc pedagogic, certificată, după caz, de 

inspectorul de specialitate şi de inspectorul şcolar general 

sau de director  

 

Exemple de dovezi: adeverințe însoțite de copii decizii 

ISJ, MEN 

 

1p. 

 

0,5 p. /an 

/responsabilitate 
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g) Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, în cadrul Comisiei Naționale de 

Specialitate, a 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 şcolare/auxiliare 

didactice/mijloace de învățământ/resurse educaţionale 

deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în 

Management Educaţional  

 

Exemple de dovezi: decizii, adeverințe MEN/ISJ, delegații 

MEN etc. 

 

 

 

2 p. 

 

 

 

1 p. /activitate 

 

    

h)Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe 

zonale, județene, naţionale şi/sau internaţionale, 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  

 

Exemple de dovezi: diplome de participare cu precizarea 

temei prezentate, programul activității, copii pagini din 

care să reiasă autorul, titlul, editura și ISBN-ul/ISSN-ul. 

 

1 p. 

 

0,50 p./ comunicare  

simpozion județean 

1 p./ comunicare  

simpozion 

national/internațional 

0,50 p./participare curs 

de formare 

 

    

 

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN PROIECTE /PROGRAME DE 

FORMARE PROFESIONALĂ (14p) 

  

 

Criterii 

Pct. 

max. 

Detaliere punctaj 

(max.) 

Auto 

evaluare 

Evaluare 

inspector 

specialitate 

Evaluare 

comisie 

ISJ 

 

Contestaţii 

a)Iniţierea/participarea la proiecte/programe de formare 

profesională  

 

Exemple de dovezi:  

 

 

6p 

a) 4p / an/ iniţiere 

proiect/ program de 

formare profesională; 

2p /an/ participare 
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adeverințe, copii proiecte, programe proiect/ program de 

formare profesională 

b) Inițierea/participarea la proiecte zonale, judeţene, 

naţionale sau internaţionale care vizează domeniul 

activităţilor extraşcolare şi care sunt relevante din 

perspectiva prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a 

părăsirii timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea personală 

a preşcolarilor/elevilor profesională  

 

Exemple de dovezi:  

- copii proiecte înregistrate și avizate, procese-verbale 

activități înregistrate și avizate, comunicate/extrase din 

presă etc.proiecte fișa de progres a elevilor etc. 

 

 

 

 

 

4p 

 

 2p/ proiect 

inițiat/coordonat; 

 1p/ membru în 

echipa de proiect; 

 0,50/participare 

activități 

 
 

    

c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv 

participarea la activitățile din cadrul Strategiei naţionale de 

acţiune comunitară, îndrumarea de formațiuni/ansambluri 

de elevi cu activități în domeniul artistic/ programare/ 

modelare/robotică, perfomanțe dovedite în pregătirea 

elevilor la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice 

și sportive etc. 

Se va puncta activitatea de voluntariat desfăşurată de 

cadrele didactice (Salvaţi Copiii, UNICEF, UNESCO, 

RENINCO, Crucea Roşie etc.) 

 

Exemple de dovezi: adeverință semnată de coordonator și 

director, copie certificat coordonatorul SNAC, copii 

proiecte de voluntariat, adeverințe director/ONG-uri, 

diplome  etc 

 

 

 

 

 

 

2p 

 

 

 

 

 

0,5 p/activitate 

 

    

d) Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de 

experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau proiecte 

interşcolare  

 

Exemple de dovezi: copie proiect înregistrat, procese- 

verbale activități înregistrate și avizate, comunicate/ 

2 p ● 0,50 p/an/proiect 

interșcolar coordonat 

● 0,50 p/an/activitate 

schimb experiență cu 

alte școli 
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extrase din presă etc. 

 

 

 

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ, PENTRU PERSONALUL DIDACTIC 

DE PREDARE (5p) 

 

 

Criterii 

Pct. 

max. 

Detaliere punctaj 

(max.) 

Auto 

evaluare 

Evaluare 

inspector 

specialitate 

Evaluare 

 comisie 

ISJ 

 

Contestaţii 

a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu 

finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, PosDru, 

POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele 

similare), de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de 

învăţământ, centre de documentare şi informare, 

laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii 

instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, 

încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de 

finanțare 

 

 Exemple de dovezi: copii contracte individuale de muncă, 

convenții civile, copie echipa de proiect, certificate 

eliberate în cadrul activităților, adeverințe certificate de 

director din care să reiasă implicarea în proiect, 

adeverinţe însoţite de copii ale proiectelor/ parteneriatelor/ 

protocoalelor / contractelor/ convențiilor, PV/ copii 

facturi/OP conform cu originalul, copie după/contractul de 

sponsorizare/donaţie/ proiectul derulat etc. 

  

 

2p 

● 1p/proiect cu 

finanțare europeană 

● 1p/atragere de 

fonduri 

 

    

b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării 

spaţiilor unității de învățământ, a mijloacelor de învăţământ 

şi a altor resurse educaţionale, conform nevoilor 

comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice 

şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite 

prin proiectul de dezvoltare instituţională  

 

 

1p 

 

 

1 p/dotarea/ 

amenajarea spațiilor 

de învățământ 
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Exemple de dovezi: facturi, copii contracte de 

sponsorizare, donații, parteneriate, procese-verbale, 

adeverințe eliberate de director sau donator etc. 

c) Participare și implicare în activitatea comisiilor și 

consiliilor la nivel de unitate /instituție/ local/ 

județean/național, precum și/sau în realizarea de 

parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile 

comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive 

în domeniul incluziunii sociale și dezvoltării durabile, 

inclusiv în calitate de observator  

 

Exemple de dovezi: copii parteneriate,d decizii, adeverințe 

eliberate de director, MEN/ISJ/ONG-uri etc. 

 

 

2p 

 

 

0,5 p/parteneriat 

0,5 p/comisie unitate 

1p/comisie 

județeană 

2 p/ comisie 

națională 

 

    

PUNCTAJ TOTAL 110 110     

 

 

NOTĂ: Pentru fiecare criteriu și subcriteriu în parte, punctele se cumulează fără a depăși punctajul maxim. 

 

 

 PUNCTAJ TOTAL 

Maxim  Autoevaluare 
Evaluare inspector de 

specialitate 
Evaluare comisie ISJ 

Evaluare comisie 

contestații 

110     

Semnătura evaluator / comisie  

  

  

  

  

  

  

 

 

Data________________                          Semnătura candidatului _________________________________  
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NOTĂ:  
1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate „conform cu originalul” de directorul unităţii de 

învăţământ, conform metodologiei. Criteriile fără documente justificative nu vor fi punctate.  

2. Raportul de autoevaluare (sintetic) şi documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 

3. Se iau în considerare activităţile desfăşurate în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017.  

4. Fiecare dosar depus va conţine: opisul în 2 exemplare, fişa de evaluare (semnată şi ştampilată de director), raport autoevaluare, 

adeverinţă din care să reiasă că profesorul este cadru didactic titular sau suplinitor calificat cu o vechime efectivă în învăţământul 

preuniversitar de peste 5 ani, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, aprecierea directorului unităţii de învăţământ, documente 

doveditoare (toate paginile vor fi numerotate) şi declaraţia pe propria răspundere. Dosarele vor fi organizate conform fișei de evaluare. 

5. Pentru fiecare criteriu nu se va depăşi punctajul maxim acordat acestuia. 
6. Nu poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei de merit un cadru didactic care nu are calificativul „Foarte bine” pe întreaga 

perioadă evaluată. 

8. Punctajul minim pentru depunerea dosarului în vederea obţinerii  gradaţiei de merit,  stabilit de Comisia paritară, este de 70 de 

puncte. 

 9. Evaluarea punctajului candidatilor de către comisia ISJ Ilfov, se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar. Dosarele 

cu toate documentele doveditoare de acordare a punctajului, raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, aprecierea 

directorului și fișa de evaluare completată și semnată de candidat pentru coloana „Autoevaluare”,  se depun de către directorul fiecărei 

unități de învățământ la registratura ISJ ILFOV, în intervalul  12 – 15 iunie 2018. 

 

Se completează de către responsabilul de departament ISJ. 
 

Raportul de autoevaluare  

Aprecierea Consiliului profesoral  

Aprecierea directorului unităţii şcolare  

Raportul responsabilului de departament ISJ   

          

Semnătura evaluatorului___________________________ 

Semnătura evaluatorului___________________________ 

Semnătura evaluatorului___________________________ 

Semnătura evaluatorului___________________________  

Semnătura evaluatorului ___________________________ 
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