
1 8. APR. ZOZZ 
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

o Ro 1 N 1 INTR~.;u 1 1Esrn: N~. 5 3CJ 9--
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordJrea gradaţiei-de-meri~-~ 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022 

Având în vedere prevederile art. 264 din Legea educaţiei na~onale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi func~onarea Ministerului 

Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia şi criteriile privind 
acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022, prevăzute 
în anexa•) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se 
abrogă Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.749/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei 
de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de 

stat în sesiunea 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 4 73 din 6 mai 2021. 

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

p. Ministrul educaţiei, 
Glgel Paraschiv, 
secretar de stat 

Bucureşti, 7 aprilie 2022. 
Nr. 3.551. 

•)Anexa se publică în Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 378 bis, care se poate achizi~ona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului 
nr. 65. lnlrarea A, sectorul t , Bucureşti. 



1 5. APR. 2022 

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE INTRARE / lfSIR~ NR. 5393 
PRIVIND ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSON fDKCTIC 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN SESIUNEA 2022 

CAPITOLUL I 

ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Secţiunea 1 
Dispoziţii generale 

Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei 
de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2022. 

(2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic 
auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control. 

(3) Gradaţia de merit prevăzută de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare se acordă prin concurs şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de 
bază deţinut, conform legii. 

(4) Prin unităţi/instituţii de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere 
unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile conexe şi 
inspectoratele şcolare, cu personalitate juridică. 
Art. 2 (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul 
rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din 
totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna 
februarie 2022, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se 
scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2022, 
având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se 
iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive 
neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza 
prevederilor art. 255 alin. (1) - (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit 
aprobate la momentul revenirii pe post. 

(2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal: a) personal didactic 
de predare; b) personal didactic de conducere, îndrumare şi control; c) personal didactic 
auxiliar. 

(3) În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul sau felul muncii cu păstrarea 
calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, 
acesta îşi păstrează gradaţia de merit. 

(4) Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul 
Bucureşti, îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



(5) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt 
judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim 
de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţuluî/municipiului 
Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat. 

(6) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al 
gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în 
alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă în 
continuare gradaţia de merit câştigată1 cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu 
respectarea prevederilor alin. (1 ). 

(7) Personalul didactic care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care 
este titular/angajat pe perioada nedeterminată, revine la postul pe care este titular sau se 
detaşează în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în 
numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului 
Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat. 

(8) Personalului didactic auxiliar transferat conform dispoziţiilor art. 32 din Legea-cadru 
nr. 153/2017 sau detaşat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicate, cu 
modificările şi completăn1e ulterioare i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5) -
(7). 

(9) În situaţia în care personalul didactic, menţionat la alin. (5)-(7), beneficiar al gradaţiei de 
merit, nu se încadrează în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv 
la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-a pretransferat/transferat/ detaşat, 

acordarea gradaţiei de merit se suspendă până la data de 31 august al anului şcolar în curs. 
Plata gradaţiei de merit se reia începând cu data de 1 septembrie a următorului an şcolar, cu 
respectarea condiţiei încadrării în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul 
respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care persoana respectivă s-a 
pretransferat/transferat/detaşat, până la înlplinirea celor 5 ani de plată efectivă. 

(10) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradaţiei de merit, având norma de bază 
constituită din fracţiuni de post corespunzătoare unor funcţii didactice auxiliare diferite, 
beneficiază de gradaţia de meru. calculată la întreaga normă de bază. 
Art. 3 (1) Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2022. 

(2) Gradaţia de merit se calculează raportat la norma didactică de bază conform actului de 
nurnîre/transfer/repartizare pentru personalul didactic de predare, de conducere, de 
îndrumare şi control, respectiv la norma de bază conform actului de numire/transfer pentru 
personalul didactic auxiliar. 
Art. 4 (1) Personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit, pentru care 
aceasta încetează de drept la 31august2022, poate participa la un nou concurs. 

(2) Personalul didactic care se pensionează nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la 
data încetării de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 56 alin. 
(1) lit. c) din Legea nr .. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare aplicabile pentru personalul didactic auxiliar, respectiv conform prevederilor art. 
284 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 
aplicabile personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control. 

(3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de 
pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2022, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază 
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de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai 
mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular în învăţământul preuniversitar. 

(4) Pentru personalul didactic titular care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit, beneficiază 
de rezervarea postului, în condiţiile art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, dar fără plata gradaţiei de merit, la revenirea pe post 
se reia plata gradaţiei de merit pentru restul perioadei până la împlinirea celor 5 ani de plată 
efectivă, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv 
la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit. În situaţia în care nu este posibilă 
reluarea plăţii la revenirea la post, aceasta rămâne suspendată până la data de 31 august al 
anului şcolar în curs şi se reia începând cu data de 1 septembrie a următorului an şcolar, până 
la împlinirea. celor 5 ani de plată efectivă. 

Secţiunea a 2-a 
Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 

Art. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa: 
a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul 

preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 
sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, 
cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit 
performanţe deosebite în: 

{i) activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor; 
(ii) inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin 

utilizarea tehnologiei şi a internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie, în 
pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul 
Educaţiei/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, 
etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi 

internaţională, în perioada 1septembrie2016 - 31 august2021; 
(iii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, 
în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor 
proiecte şcolare care au condus la consolidarea eulturii şcolare centrate pe progres, cooperare 
şi incluziune; 

b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime 
în învă\ământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 
septembrie 2016- 31 august 2021, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada 
evaluată. 

(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, au îndeplinit şi 
funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a 
gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca 
personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii 
exprimate în scris la depunerea dosarului. Personalul didactic de predare, de conducere, de 
îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat depune calificativele primite în 
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urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2021, în funcţie de 
categoria pentru care optează: predare, respectiv conducere, îndrumare şi control. 

(3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1septembrie2016 - 31 august 
2021, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi0a 
desfăşurat activitatea, din intervalul 1 sepfembrie 2016 - 31august2021, precum şi pentru o 
perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului menţionat, astfel încât 
să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din 
afara intervalului 1 septembrie 20.16 - 31 august 2021 se stabileşte astfel încât să nu fi fost luată 
în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se pot constitui în 
acest mod cei 5 ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada 
din intervalul 1 septembrie 2016 - 31 august 2021 în care a desfăşurat activitate. 

(4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe domenii/discipline/specializări/ 
funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la 
oricar.e dintre domenii/discipline/specializări/funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată 
cu depunerea dosarului.. Cadrele didactice care au fost încadrate pe două sau mai multe 
domenii/discipline/specializări/funcţii sunt evaluate pentru întreaga activitate metodică şi 
ştiinţifică desfăşurată la fiecare domeniu/disciplină/specializare/funcţie. 

Sectiunea a 3-a 
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit 

Art, 6 (1) Pentru acordarea gradaţiei de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea 
candidaţilor înscrişi, indusă în fişa de (auto )evaluare, susţinută prin documente doveditoare, 
din perioada 1 .septembrie 2016 - 31 august 2021 sau pentru perioadele corespunzătoare 
conform art. 5 alin. (3). 

(2) Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de 
criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, pe baza fişelor sintetice de 
(auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 -12. 

(3) Fişele de (auto)evaluare se elaborează de către comisia paritară de la nivelul 
inspectoratului şcolar, cu respectarea criteriilor generale şi a subcriteriilor din fişele sintetice 
de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-12. 

(4) Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi 
control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criteriile generale: 

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă; 
2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management 

educaţional; 

3. Criteriul privind activităţi.Ie extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte 
cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, FOCU, transfrontaliere, 
Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională; 

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională. 
Art. 7 (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţille didactice, respectându-se 

crîteriile/subcriteriile şi punctajele maxime, acolo unde acestea sunt menţionate în fişele 
sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6-12. 

(2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare 
specifică fiecărei categorii de candidaţi: 

a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar; 
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b} învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; 
c} profesori; 
d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică; 
e) cadre didactice din învaţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi 

cluburile copiilor şi elevilor; 
f) cadre didactice din învăţământul special; 
g} cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; 
h) personal didactic de conducere, îndrumare şi control; 
i) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie 

didactică auxiliară prevăzută în Legea educaţiei naţionale m. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 
al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu 
statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I Familia ocupaţională de 
funcţii bugetare "Învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

(3) Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor 
prezentei metodologii. 

(4} Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de 
competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor generale 
prevăzute la art. 6, subcriteriilor şi punctajelor maxime prevăzute în fişele sintetice de 
(auto }evaluare prezentate în anexele nr. 6 - 12, comisia paritară poate stabili şi alte activităţi 
(de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea 
dovedită în calitate de profesor documentarist, profesor de discipline nonlingvistice în liceele 
cu sec!ii bilingve francofone, activitatea sindicală etc.). 

(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele 
decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto )evaluare a activităţii pentru gradaţie 
de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelulinspectoratului şcolar. 

(6) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de 
merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi 
control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline/domenii, raportat la numărul total de 
gradatfi, conform art. 2 alin. (1). Pentru acordarea gradaţiei de merit este necesar un punctaj 
de minimum 75 puncte. 

(7) Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de 
conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii se aprobă de către 
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. 
Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru fiecare categorie de personal 
(didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi 

discipline/domenii, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul 
concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe categorii de personal 
(didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi 

discipline/domenii. 
(8} Responsabilitatea privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de 

merit şi încadrarea în numărul de locuri revine consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar. 
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(9) Palatul Naţional al Copiilor transmite spre aprobare Ministerului Educaţiei, în termenul 
prevăzut în anexa 1 la metodologie, propunerea cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează 
a fi acordate, în urma calculului efectuat conform art. 2 alin. (1 ). 

Secţiunea a 4-a 
Procedura de acordare a gradaţiei de merit 

Art. 8 (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor 
depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă: 

a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/directorul casei corpului 
didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţionalăi 
b} secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un 

informatician, consilier sau inspector şcolari 
c) membri - inspectori şcolâri sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai 

inspectoratului şcolar, respectiv membri ai consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, 
reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ preuniversitar. 

(2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, 
prin ordin de serviciu, desemnează persoanele care fac parte din comisia de evaluare a 
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit,.în următoarea componenţă: 

a) preşedinte - inspector/consilier din cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care 
coordonează activitatea extraşcolară; 

b) secretar - inspector/consilier d·in cadrul direcţiei din Ministerul Educaţiei care 
coordonează activitatea extraşcolară; 

c) membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 
reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ/conexe din 
Municipiul Bucureşti. 

(3) În situaţiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul şcolar 
propune Ministerului Educaţiei o altă persoană pentru funcţia de preşedinte al comisiei. În 
baza avizului Ministerului Educaţiei inspectorul şcolar general emite decizia de numire a 
comisiei de evaluare. 

(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti 
participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de evaluare, au drept de acces la 
toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a 
propriilor observaţii. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 3 
zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării evaluării. Orice modificare în program se 
aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale· afiliate la federaţiile sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul 
Bucureşti cu cel puţin 48 de ore înainte. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi 
în termenele. prevăzute, nu viciază procedura. 

Art. 9 (1) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la 
concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ 
în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară 
activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la 

6 



conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. Candidaţii de la Palatul Naţional al 
Copiilor depun dosarele la registratura Ministerului Educaţiei. 

(2) Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate 
în opis: 

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu 
semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate 
documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 

b) cererea-tip; elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea; 
c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi; 
d) adeverinţă de vechime în învăţământ; 
e) fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la 

categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica 
(auto)evaluare; 

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea 
criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la 
documentele justificative din dosar; 

g) declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse 
la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform 
mode1ulului prevăzut în anexa nL 4; 

h) documentele justificatîve, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare 
pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la 
care candidează. Inspectoratul şcolar poate să stabilească, prin procedură proprie, ca 
documentele justificative să fie prezentate doar în format electronic, scanate. 

(3) Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de 
(auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în 
numerotarea paginilor. Documentele justificatîve depuse la dosar care nu respectă condiţia 
mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. în cazul în 
care în dosarul candidatului există documente asupra cărora comisia de evaluare are 
suspiciuni cu privire la autentîcitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se 
solicită candidatului, în scris, în perioada destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare 
(documente în original, decizii, adeverinţe, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). 
în situaţia în care candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau 
legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu se evaluează, candidatul este 
eliminat din concurs şi i se interzice participarea la concursul în vederea acordării gradaţiei 
de merit organizat în următorii 2 ani. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat 
numai o singură dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. 
După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu 
alte documente. 

(4) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ este 
obligat să depună, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 
metodologie, la registratura inspectoratului şcolar, dosarul candidatului. 

(5) Consiliul consultativ al disciplinei/domeniului verifică existenţa documentelor 
enumerate la alin. (2) şi respectarea prevederilor alin. (3). în urma consultării consiliului 
consultativ al disciplinei/domeniului, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul 
şcolar care coordonează disciplina/domeniul întocmeşte un raport motivat referitor la 
activitatea candidatului în specialîtate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare 
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criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ 
îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea 
dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care 
coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de 
(auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură. Prevederile prezentului alineat nu se 
aplică pentru candidaţii de la Palatul Naţional al Copiilor. 

(6) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte 
documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, 
întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final 
pentru toţi candidaţii, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de 
merit. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi 

punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de 
merit întocmeşte lista cuprinzând candîdaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe 
posturi, funcţii şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este 
înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. 

(7) În consilîul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare 
a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării 
dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit. 

(8) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele 
candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se 
afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 
1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea 
acordării gradaţiei de merit, din cadrul Ministerului Educapei, aprobă lista cu rezultatele 
candidaţilor ·participanţi la con.curs şio afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi pe site-ul 
acestuia, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. 

(9) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradapei de merit se 
stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de 
administraţie al inspectoratului şcolar. 

Art. 10 (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul 
de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la registratura Ministerului 
Educaţiei- pentru Palatul Naţional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 
nr. 1. Contestaţiile se pot transmite şi prin e-mail la o adresă afişată concomitent cu lista 
cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul şcolar, respectiv de 
către Ministerul Educaţiei pentru Palatul Naţional al Copiilor. Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general/ordin de serviciu al 
secretarului de stat, este formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia 
de evaluare, după cum urmează: 

a) preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul 
Naţional al Copiilor - director al unei direcţii din cadrul Ministerului Educaţiei cu atribuţfrîn 
învăţământul preuniversitar 

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; 
pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspector/consilier/referent din cadrul direcţiei din 
Ministerul Educatiei care coordonează activitatea extrascolară; . ' 

c) membri - inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai 
personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ, consilierul juridic al inspectoratului 
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şcolar; pentru Palatul Naţional al Copiilor inspectori/consilieri/referenţi din cadrul 
direcţiilor cu atribuţii în învăţământul preuniversitar din Ministerul Educaţiei. 

(2) Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu 
poate fi inspectorul şcolar general/ directorul casei corpului didactic se soluţionează cu 
informarea şi avizul Ministerului Educaţiei. 

(3) În perioada depunerii contestaţiilor, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar 
aprobă, la propunerea comisiei paritare, ca gradaţiile de merit rămase neutilizate (ca urmare 
a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de personal - didactic de 
predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar şi 

discipline/domenii/funcţii didactice auxiliare, a nerealizării punctajului minim stabilit 
conform art. 7 alin. (6) de către candidaţi, precum şi a eventualelor dosare care conţin 
documente eronate/false şi care nu se evaluează conform art. 9 alin. (3)) să fie redistribuite. 
altor categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi 

control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii/funcţii didactice auxiliare, cu condiţia 

respectării punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6). 
(4) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt 
consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 şi în fişa de (auto)evaluare 
pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La 
finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor 
candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul 
de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de solutionare a contestaţiilor 
transmite răspuns.ul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat. 

(5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată Ja, instanţa de 
contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă 

reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(6) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti 

participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de contestaţii, au drept de acces 
la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor 
observaţii. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 2 zile 
lucrătoare înainte, programul desfăşurării lucrărilor comisiei de contestaţii. Orice modificare 
în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la 
federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar 
din judeţ/municipiul Bucureşti, cu cel puţin 24 de ore înainte. Neparticiparea observatorilor, 
deşi au fost convocaţi în termenele prevăzute, nu viciază procedura. 

(7) După primirea listei cuprinzând punctajele acordate de comisia de contestaţii, consiliul 
de administraţie al inspectoratuluic· şcolar aprobă lista finală cu rezultatele candidaţilor 
participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, ţinând cont de 
punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie. Pentru Palatul Naţional al Copiilor, lista 
finală, după contestaţii, cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea 
descrescătoare a punctajului acordat, se aprobă de către secretarul de stat pentru învăţământ 
preuniversitar. 

Art. 11 (1) Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi Direcţiei Generale 
Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, în vederea 
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emiterii ordinului ministrului. Lista transmisă, cu adresă de înaintare, conţine obligatoriu 
următoarele anexe: 

a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul 
judeţului/municipiului Bucureşti, conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 5; 

b) observaţiile reprezentanţilor desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de 
sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă 
unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura 
de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori; 

c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2. 

(2) Nu se admite transmiterea de către unităţile de învăţământ/inspectoratele şcolare a altor 
propuneri, după perioadele prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie. 

Art. 12 (1) Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul 
Ministerului Educaţiei verifică încadrarea în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul 
ministrului pentru aprobarea listelor transmise de inspectoratele şcolare, cuprinzând 
personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care beneficiază de gradaţie de 
merit. 

(2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea 
Ministerului Educaţiei poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de 
către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru 
acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti de către 
comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei din inspectori, consilieri, experţi din 
cadrul Ministerului Educaţiei şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul 
inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la 
federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector . de . activitate învăţământ 

preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub 
incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru 
acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2022, prevăzut în anexa nr. 1. 

CAPITOLUL al Ii-lea 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art.13 (1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2022, 

au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că 
documentele depuse la dosar le aparpn şi că prin acestea sunt certificate activităţile 

desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 
(2) Candidaţii la concursul pentru acordarea gradaţiei de m~rit nu' p~t face parte din nicio 

comisie implicată în concurs. 
(3) În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează 

în vederea obtinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit în comisia de evaluare /comisia de 
soluţionare a contestaţiilor cu directorul Casei Corpului Didactic din judeţ/din municipiul 
Bucureşti sau cu un alt inspector şcolar, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei. 
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(4) Membriî comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de 
merit, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai consiliilor consultative ale 
disciplinelor/domeniilor nu pot avea în rândul candidaţilor soţi, rude sau afini până la gradul 
al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor· semnează în acest sens câte· o declaraţie pe propria 
răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se 
păstrează la inspectoratul şcolar. 

Art. 14 (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din sistemul de apărare, informaţii, ordine 
publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor 
proprii. 

(2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic dvil din unităţi 
de învăţământ preuniversitar militar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului 
şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, în termenul prevăzut în anexa 1 
la metodologie, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin .. (1). 
Inspectoratele şcolare informează unităţile de învăţământ preuniversitar militar asupra 
rezultatului concursului. 

(3) Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei tabelul nominal şi punctajul 
pentru aceşti candidaţi aprobaţi, conform anexei nr. 2, în termenul prevăzut în anexa 1 la 
metodologie. 

(4) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi 
de învăţământ preuniversitar militar se centralizează de către Ministerul Educaţiei, care le 
transmite Ministerului Apărării Naţionale. 

Art. 15 Anexele nr. 1 -10 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

11 



ANEXA nr. 1 la metodologie 

GRAFICUL 
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2022 

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul 
inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe 
categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea 
propunerii Palatului Naţional al Copiilor către l\.1inisterul Educaţiei cuprinzând numărul de 
gradaţii ce urmează a fi acordate. 

Perioada: 18-19 aprilie 2022 
2. Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de 

predare/didactic de conducere, îndn1mare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii 
de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. 

Comunicarea fişelor de (auto )evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului 
minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către 
inspectoratul şcolar în teritoriu. 

Perioada: 20 - 21 aprilie 2022 
3. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ 

preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. 
Perioada: 2 -16 mai 2022 

4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea 
candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului 

Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. 
Perioada: 17 - 20 mai 2022 

5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea 
consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in 
specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a 
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând 
punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului 
şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul 
şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul 
Palatului Naţional al Copiilor. 

Perioada: 23 mai - 8 iunie 2022 
6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului 

gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite. 
Perioada: 8 -10 iunie 2022 

7. Soluţionarea contestaţiilor.de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale 
concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la 
avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministentlui 
Educaţiei, în cazulPalatului Naţional al Copiilor. 

Termen: până la 22 iunie 2022 
8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu 
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personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea 
acordării gradaţiei de merit. 

Termen: până la 30 iunie 2022 
9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic 

din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de grada\ie de merit. 
Termen: până la 8 august 2022 
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ANEXA nr. 2 la metodologie 

TABEL NOMINAL 
cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, 

aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ...........•.. din data 
de- .. ~„„ •••• „. 

I Funcpa didactică, i 
de conducere, 1 

J îndrumare şi 
Nr. 

Numele şi I control/personal 
crt. I Specialitatea 
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ANEXA nr. 3 la metodologie 

RAPORT MOTIVAT privind analiza dosarului candidatului .... „ ...............•• „ ... „„.„, 

specialiratea ......•................. /personal didactic de conducere/personal didao:;tic de 
îndrumare şi controVpersonal didactic auxiliar, sesiunea 2022 

Criteriu I Subcriteriu Punctaj Documente Pagina Punctaj Justificare Observaţii 

autoevaluare evaluare acordare 
! punctai 

o ' 1 2 3 4 5 6 7 

1 a) ' 

. -··-
I i) 

2 a) 
··-· 

. 
h) 

3 a) 

. 

. 
' 

d) I 

4 a) ·-. 
. 
. 
el -· 

Nume şi prenume Semna tură 

Membru consiliul consultativ 

Preşedintele comisiei de evaluare 

Preşedintele comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor 

Data .... „„ ......•...•............ „. 
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ANEXA nr. 4 la metodologie 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/Subsemnata, .......... , domiciliat(ă) în ......... „ str ........... nr ..... . 
. . . . . , bl. .......... , se ........... , ap ........... , judeţul/sectorul .......... , legitimat(ă) 
cu ... „ • „ •. seria .......... nr ........... , CNP ....... „ ., încadrat(ă) la „ ........ pe 
funcţia de .......... , declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi 
aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate. 

întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este 
pedepsit conform legii. 

Semnătura Data 
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ANEXA nr. 5 la metodologie 

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2022 - personal didactic de predare, de conducere, de 
îndrumare şi control 

Număr de 
Numărul gradaţii 

Număr 
16% din 

gradatiilor 
Numărul gradaţiilor Număr de 

Număr de care ·vor Ii 
total de de merit gradaţii acordate 
posturi 

numărul 
aflate 'în 

de merit acordate în: grada!ii 
rezultate în 

total de ieşite din 
didactice 

posturi 
plată 

plată ca 
pentru sesiunea 

de pentru personalul 2022 
didactice urmare a 

predare, 
de 

personalul 
pensionărîî, 

didactic pentru 
Judetul de 

predare, 
didactic 

decesului, 
de personalul 

conducere, de predare, didactic 
de 

de 
predare, 

ren un tării 
de de 

îndrumare 
conducere, 

de 
şi a alior 

conducere, predare, 
şi control 

de 
conducere, 

2018 2019 2020 2021 situaţii în 
de de 

(ED US AL 
îndrumare 

de 
perioada 

îndrumare conducere, 
01.02.2022) 

şi control 
îndrumare 

2018 -2021 
şi control de 

şi control îndrumare 
şi control 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2022 - personal didactic auxiliar 

Numărul 

Număr gradaţiilor 

total de 
16% din 

de merit 
posturi 

numărul 
aflate în 

total de 
Judetul didactice 

posturi 
plată 

auxiliare 
didactice 

pentru 
(EDUSAL 

auxiliare 
personalul 

01.02.2022) didactic 
auxiliar 

o 1 2 3 

Pentru fiecare categorie de personal: 
col. 2 =col. 1 * 16% 

Numărul grada!iilor 
de merjt acordate în: 

2018 2019 2020 2021 

4 5 6 7 

col. 3 =col. 4 +col. 5 +col. 6 +col. 7 - col. 8 
col. 9 = col. 2 - col. 3 
col. 10 <:;col. 9 
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Număr de 
Număr de 

gradaţii 
gradaţii 

ieşite din 
Număr de care vor fi 

plată ca 
gradaţii acordate 

urmare a 
rezultate în 

pensionării, 

decesului, 
pentru sesiunea 

renunţării 
personalul 2022 

şi a altor 
didactic pentru 

situaţii în 
auxiliar personalul 

didactic 
perioada 

auxiliar 
2018-2021 

8 9 10 
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ANEXA nr. 6 la metodologie 

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal, 
profesional, postliceal 

Punctaj 
Punctaj 

Punctaj ! 
Nr. 

Criteriile geherale/subcriterii maxim 
autoeval 

evaluare j crt. uare 

1. Criteriul activită_ţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 90 

a) Rezultate deosebite obţinute în :pregătirea elevilor, materîalizate în progresul elevilor pe 
10 

I 
domenii de dezvoltare„ înregistrate în Fişa de apreciere a progresului elevilor, ca o confirmare a 

! parcurgerii coerente şi cu consecventă a curriculumului în vigoare şi a atingerii 
I obiectivelor/elementelor de competenţă men!;ionate în acesta, reztiltate deosebite ob!;inute în 
pregăti!ea elevil6r materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă,. 
Ia testări şi examene naţionale de sfârşit de cîclu/rezultate ob_tinute cu clasa şi indîviduaI la 
disciplinele de specialitate din învăţământul tehnologic şi vocaţional, pe baza datelor statistice 
de ta riivelul uriităpi de învătămânţ ca o confirmare a atingerii obiectivelor/competenţelor 
specifice hnpuse de curriculum ul şcolar în vigoare1 respectiv- ~zultate deosebite in activităţi 
specifice de consiliere psihopedagogică şi de mana~menf al vieţii personale şi al carierei în 
scopul îmbunătăţirii performantelor şcolarei de reducere a abandonului -şcolar şi de creştere a 
frecvenţei elevilor la cursurir în activităţi de facilitare ~ procesului de incluziune şcolară şi în I 
remedierea limbajului şi comunicării cu impact în integrarea şcolară şi socială a copilului 

-
b) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor din categorii dezavantajate (elevi cu cerinţe 10 
educaţionale spe(iale integraţi_ în învăţământul de masă, copil din familii monoparentale, copii 
în plasament, copii din comunităţi sărace/comunităţi izolater părinti plcca!j în străinătate, copii 
ş:colarizati Ia domiciliu sau·în spital etc.) 

c) Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor metode, procedee şi tehn_ici de abordare a predării- 10 
învăţării-evaluării înovative, preiuate din cercetarea educaţională de profil, promovate în cadrul 
unor proiecte cu finanţare externă {inclusiv schimburi de experienţă sau rnobilităti), al unor 
proiecte la nivel judeţean (în parteneriat- cu institulii de învăţământ superior de profil sau 
organizaţii neguvernamentate cu experienţă relevantă în domeniu) şi/sau promovate de 
Ministerul Educaţiei prin scrisorî metodice, respectiv în activitatea de consiliere 
psihopcdagogică/de intervenţie logopedică a uno~ m~tode, procedee şi tehnici inovative 

····-~-··--

d) Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi.la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de 10 
I profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obţinerea pren:tiilor I, !!, m, 
menţiunilor/premiilor şi menţiunilor speciale la etapa judeteană şi a municipiului 
Bucureşti/sector/interjudeţeană/naţională/internaţională, incluse în programul de- activităti şi în 
calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului-Educaţiei şi/sau pregătirea loturilor oJimpice de 
elevi 

e) Rezultate deosebite obţinute la competiţiile organizate de societăţi.Ie de ştiinţe pe _discipline, 10 
precum .şi în centrele de excelenţă, în centrele de resurse pentru educaţie -şi dezvoltare, 'in: 
centrele multifunc~onale pentru educaţie. timpurie, certificate- de inspectorul şcolar care 
coordonează disciplina/organizaţia coordonatoare şi/sau rezultate deosebite obţinute cu elevii 
cu cerin~e educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul unităţîi de 
învăţământ/inspectorul şcolar care coordonează disciplina sau directorul centrului judeţean de 
resurse şi asl.sten!;ă educaţională/Centrului ~iunidpiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă, 

1-' -• •u j 

' f) Participarea, în Calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi! 8 
concursurile de profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale .şi internaţionale 
incluse în programul de acti\.-ităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei 

g) Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a eJevîlor -din grupele/clasele- cu regim 10 
simultan/alternative educaţionale- şi/sau în implementarea activităţilor de învăţare remedială, ca' 
activitate neremunerată 

h) Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare,. recunoscute şi aprobate- la nivel 10 
Iocal(Judeţean/inl:erjude~ean/naţional/internaţional (ln domenii precum: educaţie parentală, 
educaţie ecologică„ educaţie pentru.sănătate, educat;ie financiară_, educaţie emoţională, educa~le 
iricluzivă_, educaţie inlerculturală, educaţ,ie pentru mi_şcare ele.) şi/sau implicarea în 

~ 
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implementarea programuJuî "Şcoala după şcoală", respectiv a programului "A doua şansă" ca 
activităţi neremunerate -
I i) Participarea, -în calitate de atitor/coautor„ la elaborarea de mantia.le şcolare aprobate de 12 

Ministerul Educa}lel, la evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale şcolare~ Ia traducen?-a l 
_manualelor şcolare din limba română îfitr„o limbă a tulei m.lnorilăţi natfonale {învăţământ cuj 
predare în Jimba maternă) sau la conceperea unor resurse educaţionale deschise/auxiliare 
curriculare pentru dîscipl:inele de studiu/mijloace de învătământ, oferite gratuit pentru a 
asigura accesul elevilor, profesorilor :şi părinti.lor la materiale educaţionale de calitate"" 

. ----
Ll) Autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprObate de Ministerul Educaţiei 10 
-·- --·~-··-

l.2) Evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale şcolare/traducerea de manuaie şcolare din lO 
română într-o limbă a unei mînorităţi naţionale 

-
i.3) !Participare,_ ca formator naţional, la sesiunile de formare din cadrul Programului de 5 I formare continuă pentru experţii evaluatori de manuale; 
~~-

i.4) Elaborarea/evaluarea auxiliarelor curriculare; elaborarea, la cererea Ministerul 1.1i 4 
I Educaţiei/a inspectoratului şcolar„ unor lecţii pentru clasele gimnaziale (la disciplinele fără 

I manuale şcolare la începutul anului şcolar} 

i.5) Resursă edµca,ţională validată de înspectoratul şcolar şi publicată în format electronic pe 5 
jolatfonne educaţionale destinate elevilor/mijloace de învăţământ 

·-· 
2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea_didactică/mariagemenf educ::aţional 40 

a) Contribuţie la implementarea reformei currîculare la nivel naţiona1/judeţean ·prin 5 
i elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare, regulamente1 metodologii, i 

proceduri, studii/cercetflri în domeniu, la nivel na'ţional/judeţean I 
b) organizarea/participarea ca speaker la sesiunile online de îndrumare şi consHiere organizate 2 
de Ministerul Educaţiei şi Centrul >Taţional de Politici şi Evaluare în Educaţie/sesiunile Î 
-grupurilor de lucru oentru Curriculum 

, 

c) Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs 4 
avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, articole în reviste/publicaţii de 
specialitate, înregistrate Cl,l ISBN/ISSN; elaborarea reperelor Jn.etodologice curriculare la nivel 
naţional 

d) lmpiementareaicoordonare~ Ia nivel naţional/judeţean a activităţilor din cadrul Programului 4 
TV Teleşcoală 
Proiectarea/prezentarea materialelor/lecţiilor în cadrul emisiunilor TV Teleşcoală 

I 
Realizarea/participarea Ia realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e- 1 

learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Mînisterul Educaţiei 

e) Activit.atea de formator naţional pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru 5 
examene, formator în alte programe de fonnare continuă acreditate/avizate de Ministerul 
EducaţieiT activitatea susţinută în cadrul cercurilor pedagogice fu vederea promovării accesului 
la o educaţie de calitate pentru toJi 

f} Activitatea în cadnil comisiilor de etică1 comîsii paritare/de dialog social, comisii de evaluare 5 

i 
şi asigurare- a calităt:ii'în educaţie, comisii de control :intern managerial, comisii de sănătate şî 
securitate în muncă, comisli PSJ şi situuţii de urgentă, activitate în calitate de_ membru în 
comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel jude!ean/al municipiului Bucureşti, 
activitatea de Coordonator al centrului judeţean de aslstenţă psihopedagogică (CJAP)/cent:rul 
logopedic inte-sşcolar (CLI), activitate în organismele de conducere a1e organizaţiilor sindicale 

I I afiliate federaţiilor sindica!e reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

I preunîve:rsitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate 

I învăţământ preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la 
nivel local/judeţean/naponal/infemajional I 

I 
g) Activitatea de metodist,, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul 4 I inspectorahtlui şcolar, coordonator de cerc pedagogicT certificattl.1 după caz, de inspectorul 
şcolar care coordonează disciplina şi de inspectorul şcolar general sau de director 

' -··· 
h) Activitate_desfăşural:-ă, la s_olicitarea Ministerului Educaţiei/inspectoratului şcolar, în cadrul 10 
Comisiei Naţionale/ Judet-ene de Specialitate, al unor comisii telurice/grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte normative/administrative, pentru elaborarea/revizuirea programelor/ 
subiectelor/testelor de antrenament pentru simulările/evaluările/examenele/concursurile 

naţionale, respectiv al unor comisii de evaluare constituite la nivel naţiona1/al 1v1inisterului 
Educaţiei, în calitate de reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de organizare şi 
desfăşurare a examenelor nap_onale, traducerea variantelor de subiecte pentru examenele ' 

naţionale; activitate în calitale de membru al Corpului de Experl;i al Corpului de-Control din 
Ministenil Educaţiei; activitate desfăşurată, la solicîtarea inşpectoratului -şrolarr pentru 
susţ:inetea lecţiilor on*line demonstrative i -·-·--
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~Participarea cu ~~-;~icări la simpozioane, conferinţe judeţene„ naţionale şî/sau 
I I ~ternaţionale, care demonstrează performanţele deosebite ale cadrullli didactic în inovarea 
! didactică, participarea la cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, 

dovedite prin documente oficiale ale manifestării 

Crilerlul privind activităţile extracurriculare şi implicarea Jn proiecte (inclusiv proiecte cu 
3. finanpire europeană. nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU1 transfrontaliere, Banca 

Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională 

a) Implc1nentare/coordonare/participare Ia proiCcte/progra1ne de fornlare profesion_ală** 

1 

>--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~;--~~·+-~~~ 

a.1) hnplen'lentare/coordonare proiecte/programe de formare profesională 

a.2) Participare la proiecte/p:rog:rame de formare profesîonală 
---- ~-~~~~~~~~~~~~~~~--t~-~~-i-~~~t-~~--t 

b) Implementare/coordonare/partrcipare la proiecte zonale, judeţene, 'natibnale sau 
interrtationa!e ·care vizează domeniul activităţilor c.xtraşcolare şi care sunt relevarite din 
perspectiva prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii sau penf-ru 
dezvoltarea personală a preşcolarilor/elevilor profesională**"' 

b.1) Implementare/coordonare proiecte 

b.2) Participare la proiecte 

c) Participarea la activităţi de voluntariat, inclusiv participarea la activitătile din cadrul 
Strategiei naţîqnale de acţiune comunitară, îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu 
activităţi în dorneniul artistic/programare/modelare/robotică, performanţe dovedîte în 
pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistlce, tehnico--ştiinţîfice şi sportiv~--~tc. 

~~~~~;--~~t-~~-r-~~-; 

d} Iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experj_enţ~ cu alt_e unităţi de învăţământ, 
reţele sau proiecte interşcolare 

!4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională 

l a} Atragerea de fonduri europene în cadru] unor proiecte cu finanţare europeană l 
nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU~ POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele 

1 

similare)r de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ; centre de documentare 
şi informare, laboratoare etc., având ca efect creştere:µ_ calităţii activităpi instituţionale şi a 
procesului de predare-fuvăţare-evaluare„ încadrarea în bµgetul alocat calculat conformJon,nulei 
de firumtare 
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~t--~~--t~~~-1 

b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unităţii de-învăţământ; a 
:mijloacelor de învăţământ şi a·altor resurse educaţionale, ·conform nevoUor comunităţii şcolare 
(beneficiari ai educapei, cadre didactice şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiech:tl de dezvoltare instituţiorială 

c) Participare şi implicare în activitatea comisiilor şi _consiliilor la nivel de 
unitate/instituţie/local/judetean/naţionat precum şifsau în realizarea de parteneriate 
instituţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecl-e 
pozitive în domeniul incluziunii sodale şi dezvoltărU durabile, inclusiv în calitate de observator 

PUNCT A] TOTAL 

*La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.S) este mai mare de 12 
puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte; 

•• La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriîle a.1) - a.2) este mai mare de 5 
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 

••• La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcrileriile b.1) - b.2) este mai mare de$ 
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 
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ANEXA nr. 7 la metodologie 
Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, 

învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi 

Nr. 
crt. 

Criteriile generale/subcriterii 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
Punctaj 

autoeva evaluare 
luare >--+------------------------·-··-------------!-----···· ··----+----< 

I 1. Criteriul ac-tivităţilor complexe cu valoare instruCtiv-educativă 

a} Rez_ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor, materializate -în progresul copiilor pe 
dcJmenii de dezvoltare, înregistrate în Fişa de apreciere.a progresuluieievilor1 ca o confirmare 
a parcurgerii coerente şi cu consecvenţă a curriculum.ului în vigoare şi a atingerii 
Obiectivelor/elementelor de competenţă menţionate în acesta„ rezultate 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 învă~mântul tehnologic şi vocaP,onaL. pe baza clarelor 
statistice de la nivelUI unită~j de învăţăn1ânt, ca o confirmare a atingerii 
obiecti:velor/competenţe)or specifice impuse de curriculumul şcolar în vigoare, respectiv 
rezultate_ deosebite inactivităţi specifice de consiliere psihopedagogică şi de management al 
vieţii personale şi al carierei în scopµl îmbunătăţirii perforn1anţelor şcolare„ de reducere a 
abandonului şcolar şi de creşl::ere a frecventei elevilor la cursuri, în activităţi de facilitare a 
procesului de incluziun~ şcoJa_ră şi în remedierea limbajului si comunicării cu impact în 
integrarea şcolară şi sociala a copil\llui 

b) Rezultate deosebite obţinute-în pregătirea preşcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate 
(preşcolari sau elevi cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special~ integrati în 
învăţărriânhtl de masă, copii din- familii monoparentale, -copii în plasament_, copii din 
comunităţi sărace/con1unităţi îzolate,_păi:in~i plecaµ în străinătate~ copii şco]a.riza9 la domiciliu 
sau Jn spital etc.) 

90 

10 

12 

c) Iniţierea şj/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, procedee şi tehnici de abordare a 10 
ptedărli-învătării~va)uării inovative, preluate din tercetarea educaţională de profil, 
promoval:eîn cadrul unor· proiecte· cu finanţare externă {in<:lusiv schimburi de experienţă sau 
n1obilită!;i), al unor proiecte la nivel judeţean (în partenerial cu instifutii d"e învăWrrtânt 
superior de profil sau organizaţii neguverr1a1nentale cu experienţă relevantă în domeniu) 
şi/sau promovate de Ministerului Educaţiei prin st:risorile.metodîce, respectiv în activitatea de 
consiliere psihopedagogică/de intervenţie logopedică a unor metode, procedee şi tehnici 
inovative 
r----------------·--------------------""--+-----1----+-------< 
d} Performanţe dovedite în pregătirea preşcolarîlQr· şi elevilor distinşi la olimpiade şcolare 
şi/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obtînerea. premiilor 
I, Il, III, men!junilor/premiîlot şi menţiunilor speciale la etapa judeteană şi a municipiului 
Burureşti/sector/intetjudeţeană/naţi.0:naJă/inlemaţională, incluse în programul de activităp şi 
în calendarul inspectoratului .şco1arj Ministerului Educapei .şi/sau pregătirea JoturiJor olimpice 
de elevi 

e) Rezultate deosebite obţinute la competi;iile organizate de societii\ile (ie ştiinţe pe discipline, J 

ih centrele de resurse pentru educaţie şi dezvoltare, în centrele mllltifunc:Pona.Je pentru! 
educaţie timpurie, certificate de inspectorul şcolar care coordonează disciplina/o-rganizap_a ! 
coordonatoare~ şi/sau rezultate deosebite obţinute -cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe l 
educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de dirt?ctorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul şcolar care coordonează disciplina sau directOntl centn1lui judetean 
de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Hesurse şi Asistenţă 
Educaţională 

f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi 
concursurile de profit etapele_ pe sector, judeţene, interjudetene1 naţionale şi internaţionale 

incluse m·· programul" de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerulul 

7 

10 

B 

Educaţiei 
r--~--------·----------------------+---i--i----i-----1 
g} Implicare în aCtivitatea de tratare diferenţîată a preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu 
regim sin1ultan/alternative educationale şi/sau în impJementare-a activităţilor de ·învăţare 
remedială, ca activitate neremunerată 

12 

>-----------------~·-«------------------+--·--·--+-----+-----< 

I 
h) 1mp?ementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şţ aprobate la nivel 
local/judeţean/interjudeţean/national/interna:ţional (î~ domenii precum: educape parentală, 
educaţie ecoiogicăi educaţie pentru sănătate, educaţie- financiară, educape emoţională, 
educaţie incluzivă, educaţie remedială - inclusiv prin elaborarea şJ operaţionalizarea 

planurilor individualizate de învăţare, educaţie ~:°terculturală, educaţie pentru mişcare _etc.) 
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şi/sau implicarea în implementarea programului "Şcoala după şcoală" respectiv a programului 
·---i 

I 
"A doua şansă" Ca activităţi neremunerate l 

l 

i} Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de 11 ! I 
' Minist)?rul Educapei, la evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale şcolare, la traducerea I . manttalelor şcolare din limba română într-o limbă a uneiminprităţi naţîonale (învătământ cu 

predare în Jimba maternă) sau ia conceperea unor resurse educationale deschise/auxiliare 
curriculare pentru disciplinele de studiu/mipoace de învăţământ1 oferite gratuit pentru a 

I 
asigura accesu] elevilor, profesorilor şi părîn\ilor la materiale educaţionale-de calitate* 

----" i----····----~~- ~~-

I i.1) Autor/coautor1 Ia elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministenil Educaţiei 9 I I - . --·· 
! i.2) Evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale şcolare/traducerea de manua]e·şrolare din 9 J 

I română într-o limbă a uneî minorităţi naţioni:I.= l -
L3) Participare, ca formator naţional, la sesiunile de formare din cadntl Programului de 5 I 

~ormare continuă pentru experţii evaluatori de manuale 

i i.4) !Elaborarea/evaluarea auxiliarelor curriculare; elaborare.a, la cererea Ministerului 8 
I Educaţiei{mspectoratului şcolar, unor lecţii pentru clasele gimnaziale (la disciplinele fără I 

manuale şcolare la începutul anului şcolar) 

i.5) Resursă educatională publîcată în format electronic pe platforme educaţionale dţ!Stinate 4 

elevilor/mijloace de învăţământ I 
2. Criteriul privind performan~ deosebite în inovarea didactică/management educa\ional ! 40 

.. I a) Conlribu~e la implementarea reformei curriculare la nivel naţional/judeţean, prin 5 

elaborarea/participarea Ia elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologi~ 

proceduri, studîi/CErcetări în domenit4 la nivel naţîonal/jude{ean 

b) organizarea/participarea Ca speaker la sesiunile online de îndntmare şi consiliere organizate 2 
de Ministerul Educaţiei şi Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în EClucaţie/sesiunîle 
grupurilor de lucru pentru Curriculum Naţional 

c) Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs 4 
avizate de inspectoratul şcolar sau de Nfinlsterul Educaţiei, articole în reviste/publicaţii de. 
sp-ecialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea reperelor metodologîce curricu1a:re ia nivel 
naţional 

d) Implementarea/coordonarea activităţilor }a nivel naţional/judeţean a activităţilor din cadrul 4 
Programului TV T cleşcoală 
Pr9iectarea/prezentarea materialelor/lecţiilor în cadrul emisiunilor 1V Teleşcoală 
Realizarea/participarea Ia realizarea de softuri educaţîona!e în specialitate, platforme de e-
learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Mînîsterul Educaţiei 
r------
e) Activitatea de formator în fonnarea continuă a personalului din învăţământ, de formator s 
naţional pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examene, activitatea 
susţinută în Ciidrul cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului Ia o e-ducatic de 
calitate pentru top 

I f) Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social1 comisii de evaluare 5 
I şi asigurare a calitătii în educaţie, comisii de, control intern managerial„ comisii de sănătate şi 
I securitate în muncă,. comisii PSI şi situaţii de urgenţă,- activitate în calitate de membru în 

comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel judeţean/al municipiului BucureştL 
activitatea de coordonator al centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/centrul 
logopedic interşcolar (CLI}r activitate în orgarUsmeie de conducere ale organizaţiilor sindicale 
afiliate federaP,ilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

I preuniversîtar/semnafare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate 
I învăţămânl preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale a1e cadrelor didactice I 
I la nivel locaVjudcl'?an/naţional/internaţional 
! g) Activitatea de metodisţ membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul 4 

inspectoratului şcolar, coordonator de cerc pedagogicf certificată~ după caz, de inspectorul 
care coordonează _discipHna şi de inspectorul şcolar general sau de director 

„--··--··--· 
h) Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei/inspectoratului şcolar, în cadrul 10 
Comisiei Naţionale/Judeţene de-Specialitate1 al unor comisii tehnice}grupuri de lucru pentru 
elaborarea unor acte normative/administrative, pentru elaborarea/revizuire-a 
programelor/subiectelor/testelor de antrenament pentru simulările/evaluările/ 

examenele/concursurile naţionale.; respectiv al unor comisii de evaluare constituite la nivel 
naţional/al Ministerului Educaţiei, în calitate de reprezentant desemnat de către comisiile 
naţionale de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale~ traducerea variantelor de 
subiecte pentru exainenele naţionale; activitate în _calitate de membru al Corpului de Experti 

i al Corpului de Control din Ministerul Educaţiei; activitate desfăşurată, la solicitarea 
inspectoratuluî şcolar, pentru susţinerea lecţiilor on-line demonstrative 
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i) Participarea cu comunicări la sîrripozioane, conferinţe zonale, judeţene, nap_onale şi/sau 1 

I ihtemaţionale~ rare demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea 
didactică, cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, dovedite prin 

' documente oficiale ale manifestării - ---- -••••m-~--

3. Criteriul pdvind activitătile extracuniculare şi impllcarca în proiecte (inclusiv proiecte ,cu lS 
finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+j' POSDRU, POCU, transfrontaliere_, Banca 

: Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională 

! a) Implementare/coordonare/participare }a proiecte/programe de formare profesionalăJI.* 5 
------- --··-- -------.-w. 

a.1) Implementare/coordonare proiocl:e/progratne de formare profesională 5 I 
I 

~.2) Participare la proiecte/programe de formare profesională 3 
t-
I 

----- ----·--~-

b) Implemerttare/coordonare/partîcipare la proiecte zonale, judeţene, naţioniil,e sau 5 

I intemaPonale car_e vizează dotneniul activităţilor extraşcolare şi car.; sunt relevante din 
perspectiva prevenirii şi cotnbaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii sau 
pentru dezvoltarea personală a preşcolarilor/elevilor profesională*** 

b.1) lmplemeritai"e/roordonare proiecte 5 ' -· 
b.2) Participare la proiecte 3 

c) Participarea la activităti de voluntariat, lnclusiv participarea la activităţile din cadrul 4 
Strategiei naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu 

I activitălj în do1neniul artistic/programare/modelare/robotică, pet(onnanţe· dovedite în 
pregătirea elevilor la concursuri tultu.ral-artistice„ tehnico~ştiinţifice şi sportive etc. 

d) Iniţierea/organizarea/participarea la ·schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ, 1 
reţele sau proiecte interşcolare 

-·-
4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională 5 

·····---
I a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, 2 

nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaHere, Banca Mondială şi altele I I • 
similare)'" de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţămânţ centre de' I 

documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităpi activităţii I 
instituţionale şi a procesului de- predare-învăţare~cvaluarc\ încadrarea în bugetul alocat ' I 
calculat conform formulei. de finanţare i 
b)' Existenţa unui progres· semnificativ- în privinţa dotării spapilor unităţii de-învăţământ, a 2 ! 
mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse edu.caţionale, conform nevoilor comunităţii şrol~re 
(beneficiari ai educaţiei„ cadre didactice şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare 
stabilite prin proiectul de dez.vo1tare.instituţională-

c) Participare şi implicare în activitatea comisiilor ŞÎ consiliilor la nivel de 1 
unitatc/instituţieflocal/judetean/naţioruil, precum şi/sau în realizarea de parteneriate 
instituţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu· ţintele stabilite, cu efecte 
pozitive- în domeniul incluziwili sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de 
observator 

PUNCTAJ TOTAL 150 
·-···-· 

• La punclu[ 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 
puncte, se acordă punctajul maxim de 11 puncte. 

•• La punctul 3.a), în situatia în care suma punctajelor acordate la sul.:>criteriile a.l) - a.2) este mai mare de 5 
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 

••• La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.l) - b.2) este mai mare de 5 
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 
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ANEXA nr. 8 la metodologie 

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control 

Nt. 
Criteriile generale/subcrlterii 

Punctaj Punctaj Punctaj 
crt maxim autoevalua~e evaluare 

- ·- ··-· 
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educathiă 45 - - -·-· 

a) Rezultate-deosebite obttnute fu pregătirea preşcolarilor/elevilor, materializate în progresul copiiîor 5 
pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fişa de apreciere·a progresului copilului preşcolar înainte de 
intrarea în clasa pregătitoare, ca o confirmare a parcurgerii coerente şi cu consecvenţă a curriculum ului 
pentru educaţie timpurie_ în vigoar1: şi a atingerii obiectivelor/elementelor de competenţă menţionate--în I 
acesta, rezultate deosebite ob!;inute în pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau, 
în rezultate- ale elevilor 1a clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de cîclu/r_ezultate obtinute cu 
clasa şi individual la disdplînelc de specialitate din învăţământul telmologîc şi vocaţional, pe baza 
datelor statistice de la nivelul u_nităţii de învătământ,_ ca o confirmare a atingerii 
obiectivelor/competenţelor specifice impuse de currlculumul şcolar în vigoare, respectiv rezultate 
deosebite inactivităţi specifice de coru.iliere psihopedagogică şi de management al vieţii personale şi al 
cariere·i în scopul-îmbunătăţirii performan!elor şcolare, de reducere a abandonului şcolar şi de creştere 
a frecvenţei elevitor la cursuri, în activităţi de facilitare a procesuJui de incluziune şcolară şî în 
remedierea limbajului si comunicării cu im:ea\'i:În inte~area ~colar~--~.L?ocia1ă a copî!ului 
b) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor/elevilor dID categorii dezavantajate 5 
(preşcolari sau elevi cu cerinţe educa!;ionaJe speciale din învăţământul special, integraţi în inv~'fitământul 
de masă,_ copii illn famîlii monoparentale, copil în plasament, copii din comunităti sarace/comunită!;i 
izolate, părinţi plecaţi în străinătate„ copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital etc,) 

c) Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, procedee şi tehnici de abordare a predării~ 6 
învăţării-evaluării-inovative_, preluate din cercetarea educaţlonală de profiL promovate în cadrul unor 
proiecte rn finanţare externă (inclusiv schimburi de experienţă sau mobilitătf)1 al unor proiecte la nivel 

1 
judetean (în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior de profil sau organizal;ii neguvernamentale l 
cu experientă relevantă în domeniu) şi/sau promovate de Ministerul Educaţiei - prin scrisori metodice~ 
respectiv în activitatea de consiliere psihoped'agogică/de intervenţie logopedică a unor metode, 
procedee şi tehnici inovative 

d) Performanţe dovedite ln pregătirea preşcolarilor/elevilor distînşî_ Ia -olimpiade şcolare şî/sau 1 
concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I~ II, II-L 
menţiunilor/premiiior şi rueriţiunilor speciale la etapa jude_ţeană şi a municipiu1ui l 
Bucureşti/sector/interjudeţeană/naţională/ înterna!;ională, încluse ID programul de activităţi şi în: 
calendarul :inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi/sau pregătirea loturilor olimpice de elevî I 

....____•m -·--
e) Rezultate deosebite obţinute la competiţiile organizate de societăţile de-ştlintc pe discipline1 precum 3 
şi în centrele -de excelenţă, în centrele de resurse p€11tru educaţie şi dezvoltar~ în centrele 
multifuncţionale pentru educaţie timpurie, cerlificate de inspectorul şcolar care coordone-aZă 

disciplina/organizaţia coordonatoare, şi/sau rezultate deosebite obpnute cu preşcolarii sau eievii cu 
cerinţe educa~onale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul unităţii de 
învătământ/inspectorul şcolar care coordonează disciplina sau directornl ceritruluî judeţean de resurse 
şî asistenţă educaţională/~entrului :Municir:iului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Edu;::E-ţională 
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele _şi concursurile 9 
de profil, etapele pe sector~ judeţene, intetjudeţene7 naţionale şi intematfonale incluse în programul de 
activităF şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei 

g) Implicare·în activitatea de tratare diferenţiată a preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim 4 
simultan/alternative educaţionale şi/sau În implementarea activităţilor de educaţie- remedlală, ca I 
activitate neremunerată şi a programelor sodale (de exemplu, redtlzite şcolare„ tichet sociaL masă caldă,• 
programul ventru şcoli etc.) 
h) hnplementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel 5 
local/judeţean/interju·de~ean/naţional/interna!ional (m domenii precum: educaţie parentală;. edutaţie_ 
ecologică, educa~ie pentru sănătate, edllca!ie financiară~ educaţie emop_onală, educatie incluzivă, 
educaţie interculturală, educaţie pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în implementarea programului 
"Şcoala după şcoală",, respectiv a programul~î '~A doua şansă" ca activităţi nerem':!!terate 
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, Ia elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul 7 
Educaţiei, sau la traducerea de manuale şcolare din Jin1ba română într-o limbă a minorităţii naţionale, 
care are învăţământ cu predare în lîmba, materriă, sau la conceperea unor re_surse educaţionale 
deschise/auxiliare curriculare penti:'U disciplinele de studiu/mijloace de învăţământ, oferite gratuit 
pentru a ashtt1ra accesul elevilor, ~rofesorilor si părinţilo_r Ia materiale educaţionale de calitate* 

LJ) !Autor/coautor, la elaborarea de manuale şcofare aprobate de Mînisterul Educaţiei 6 
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i.2) ta.luarea/reevaluarea proiectelor _de manuale şcolare/traducerea de manuale Şcolare din Jimba 6 
, mână într><-0 limbă a unei minorităţi · 

i.3) !Participare„ ca formator naţionaL la sesiunile de formare din cadrul Programului de formare 4 
• 
continuă pentru experţii evaluatori de manuale 

-·· 
. 

i.4) Elaborarea/eValuarea auxiliarelor rurriculare; elaborareaţ la cercr~a :M:inisterului Educaţiei, 2 
unor lecţiî pentn1 clasele gimnaziale (la disciplinele- fără ·manuale şcolare la începutul anului 
şcolar) 

î.5) Resursă edu<:aţională publicata m format electronic pe platforme educaţionale destinate 4 

elevilor/mijloace de învăţământ 

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educaţional 45 

a) Contributie la Jmplementarea reformef cnrriculare la nivel naţionalfjudeţean prin 6 
eJaborri:rea/partkiparea la elaborarea de programe şcolare# regulamente; metodologii, proceduri; 
shidii/cercetări în domeniu; la nivel naţional/fudeţean 
b) organizareaJparticiparea ca speaker la sesiunile online de îndrumare şi consiliere organizate de 1 
Ministerul Educaţiei şi Centru] Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie/sesiUnile grupurilor de Jucru 
nentru Curriculum Naţional 
c) E1aborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodite~ suporturi de curs avizate 6 
de inspectoratul şcOlar sau de Mini~ten1l Educaţieî„ articole în reviste/publicaţii de speciaHtaro„ 
înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea reperelor metodologice curriculare la nivel naţional 

d) Implementarea/coordonarea activităţi.lor la' nivel naţional/judeţean • activităţilor din cadrul 4 
programului TV Teleşcoală; 
Proiectarea/prezentarea rnateriaJelor/IecţiUor în cadrul programului TV Teleşcoală 
Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în specia!itate, platforme de e~learning 
pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei 
e) Activitatea de formator în formarea continuă a personalului din învă~mânt, de formator naţional 5 
constituirea cotpuluidc profesori evaluatori pentru examene~ activitatea susţinută în cadrul cercurilor 
nedagogic.e în vederea proniovării accesului la o educaţie de calitate pentru toţi 

'f) Activitatea în cadrul e<>misiiloi de etică, comisii paritare/de dialog -Sodat co1nisil de evaluare şi 6 
asigurare a calităţii Îri.<.>ducaţîe, comisii de control' intern manageriat comîsii de sănătate şi securitate în 
muncă, comisii PSI şi sltua~ de urgentă; activitate în calitate de membru în_oomisiHe de ocupare a 
posturilor didactice Vacante Ja illvel judeţean/al municipiului Bucureşti; activitatea de coordonator al 
centrului judeţean de asistenţă psîhopedagogică (QAP)/centrul logopedic înterşco]ar (CLI), activîtate 
în organismele _de conducere ale organîzaţiilor sindicale afiliate federaţîilor sindicale reprezentative- Ia 
hivel de sector de activitate învă!:ăinânt pre-universitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la 
nivel de sector de activitate învă!:ffinânt ptetiniversitatr precum şi în cadrul asocia ţiitor profesionale ale 
cadrelor didactice la niveJ loca1/judeţean/nationa1Jinte-maţional 
g) Activitatea de metodist$_ membru în consiliul consultativ de spedalit_ate de la nivelul inspectoratului 6 
şcolar, coordonator de cerc pedagogic, certificată, după caz, de fuspectorul şcolar care coordoneaz.ă 
disciplina şi de inspectorul şcolar genera) sau de director 

h) Activitate desfăşurată? la solicitarea Ministerului Educa_ţiei/inspectoratului şcolar„ tn cadrul Comisiei 10 
Naponalefludeţene de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte 
normative/administrative1 pentru elaborarea/revizuirea programelor/subiectelor/testelor de 
antrenament pentru simulările/evaluările/ exarnenele/conci.lrsurile-naţionale, respectiv al unor comisii 
de evaluare- constituite la-nivel naţional/al Ministerului Educaţiei" în calitate de reprezentant desemnat 
de către comisiile naţionale de organizare şi desfăşurare a examenelor nal;:ionale, traducerea- variantelor 
de subiecte pentru examene-le naţîonale; activitate în calitate de membru aJ Corpului de Experţi al 
Corpului de Control dinMinisten1lEducaţiei; activitate desfăşurată, la solicitarea inspecf-oratuluişcolar„ 
u_entru susţinerea lecţiilor on-line demonstrative 
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, jud etene, naţionale şi/sau 1 
internaţionaJe, care demonstrează' performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică, 
cursuri de perfec~onare în domeniu sau în management educaţional, 'dovedite prîn documente oficiale 
ale manifestării ... . 

3. Criteriul privind activî~ăţile ext:racurriculare şi implicarea în proiecte {inclusiv-proiecte cu finanţare_ 20 
europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele 
simîlare)/programe de formare profesională 

a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe de formare profesîonaiă*+ 5 

a.1) Implementare/coordonare proiecte/programe de formare profeSiona]ă 5 

a.2) Participare la proiecte/programe de formare profesională 3 

b) Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale, judeţene; naţionale sau intetna}ionale care 5 
vizează don;teniuf 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*** 
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b.1) Implementare/coordonare proieete 5 

b.2) PartiCipare la proiecte 3 
·-··-··· --
c) Participarea la activităţi de voluntariat, inclusiv participarea la ac:tivitătile din cadrul Strategiei1 7 
naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de formatiuni/ansambluri de elevi cu activităţi în 
domeniul artistic/programare/modelare/robotică, performante dovedite în pregătirea elevilor la 
concursuri cultural-artisti<;~' tehnico-ştiinţifk."e şi snortive.etc. 

d) Iniţierea/orgariizarea/participatea la schimburi de experienţă cu ai te unităţi de învăţământ, reţele sau 3 

proiecte interşcolare 

Eul privind cnntributia la dezvoftarea instituţională 40 

~ 

a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană ·nerambursabilă 
20 

(Brasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondia1ă şi altele similare)„ de- alte finantărî 
extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de documentare şi informare,. laboratoare etc.? 
având c:a efect creşterea calitătii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învătare-evaluare, 
încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de finanţare 

b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unităţii de învăţământ, a mîjloacelor 10 
de învăţământ şi a altor resurse educaţionale„ confonn nevoilor cornunită~i şcolare (beneficiari ai 
educaţieî, cadre didactice şi personal administrativ) şî pntelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de 
I dezvoltare instituţională _ 

1 
c) Participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la nivel de 10 

unitate/instituţie/local/judeţean/naţional~ precum şl/sau în realizarea de parteneriate ihStituţionale în 
concordanţă cu nevoile comunităţii şcolate şi cu ţintele stabilite, ru efecte pozitive în domeniul 
incluziunii sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator 

PUNCTAJ TOTAL I 150 
-"·-"""" 

• La punctul Li), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriîle L 1) - i.5) este mai mare de 10 
puncte, se acordă punctajul maxim de 10 puncte. 

••La punctul 3.a), în situaţia 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),tn situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.l) - b.2) este mai mare de 5 
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 

26 



Nr. 
crt. 

l. 

I 

j 

ANEXA nr. 9 la metodologie 

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din. palatele şi 
cluburile copiilor 

Criteriile Punctaj Punctaj 
maxim aut°"'" 

evaluar 
e 

Criteriul activităţilor complexe cu valoare inslructiv~ducativă 90 
•) Atragerea şi menţinerea copiilor în activităţile de cerc (depăşirea numărului de elevi B 
faţă de normativul cercului) 
b) Iniţierea-unor proiecte in parteneriat cu alte instituţii de învăţământ sau ONG-uri„ în Sp.max 
vederea aplicării unor metode si procedee si tehnici inovative în activitatea de predare (2puncte/ 
învătare evaluare proiect) 

c} Realizarea perfonnanţelor în pregătirea-copiilor distîn~i la concursuri de profil, 35 
materializate în obţinerea locului I,. IT şi ITI la fazele internaţionale, naţionale, regionale şi 
judeţene/Munîcipiul Bucureşti (un pret11iu pe concurs se punctează o singură dată, corespunzător 
celui nuli.înalt nivel) 

c.l) I Internaţional 
1 Locul I/Marele premiu,ffrofeu -5p. 

LocullI-4p. 
Loculill-3p. -

c2) Naţional 

Locul 1JMarele premiu!Trofeu -4p. 
Locul II-3p. 
Locul lll-2p. 

c.3) Regional 
Locul l!M:arCle--premiu(Trofeu -3p. 
Locul II - 2p. 
Locul lll- lp. 

c.4) Judeţean/Municipiul Bucure~ti 

Locul l/Marele premiu/Trofeu -1,Sp. 
Locul II - lp. 
Locul ill-0,5v. 

d) Participarea, -în calitate de membru în comîsia de organizare/membru al juriului 10 
/evaluator la-concursuri, festivaluri (un eveniure~::: puucteazi1 o singură dată) ·---
dJ) Internaţional -4p. 

d.2) Naţional-3P. 
' d.3) Regional - 2p. 

I d.4J judeţean- Ip. 

I e) Implementarea unor proiecte educaţîonale inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel 10 

I 1oca1/judeţean/interjudc~n/naponal/intemaţiona1 (ex.de domenii: educaţie parentală, 
educapeecologică, educaţie pentru .sănătate, educaţie financiară„ educaţîe emo~ională, 
educaţie irn::1uzivă~ educatie remedia1ă - inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea 
planurilor individualizate de_î:nvăţarer educaţie interculturală, învăţare cooperativă, 
educaţie oentru mii<rPlre etc.) 
e.l) Internaţional -4p. 
e.2) Naţional-3p. 

e.3) Regional -2p. 
e.4) fudeţean • fo. 
I) Inteirrarca copii] or din categorii defavorizate în activităţile derulate în cadrul cercului 7 -··-

l g) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de 12 
I Ministerul Educaţ;iei, sau la traducerea de manuale şcolare din Hmba română într-o limbă a I minorităţii nationale, care are învăţământ cu predare în_ limba maternă,. .sau_ l_a cohtepe_rca 

unor resurse educaţionale deschise/auxiliare curriculare mijloace de învăţământ, oferite 
i m-atuit pentru a asiITT1ra accesul la materiale educationale de calitate 

g.1) Autor/coautor, la elaborarea/traducerea de manuale şcolare aprobate d_e Ministerul 
Educaµei-Sp. max 

R.2) Etaborarea de auxHiare curriculare - 8_2:._1!'~-~·-

g.3) Resursă educap_onală publicată în.format electronic pe platforme educaµonale 
destinate-e1e_vilor/ mijloace de învăţământ -8p. max 
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Punctaj 
comisie 
evaluare 

' 

l 

I 
I 

I 
I 

! 

l 

I 
1 

I 



i 2. 

I 
Criteriul privind performanţt;! deosebite în inovarea didacticălmana2ement educaţional 40 

~~-~~~-1-~~~-t~~~-1-~~~-1 

a) Contrlbupa la elaborarea următoarelor materiale didactice avizate de .inspectoratul 5 
şrolar{Ministerul Educaţiei l.t nivel naţionaVjudcţean 
a.1) programe şoolare/CDŞ -1 p.fpmgramă 
a.2} metodolo„ii/rer;nlamente/proceduri ia nivel national- 0~5 o./document 
a,3) materiale de suport educaţionat îndrumătoare/ghiduri mctodice -1 p./document 

a.4) reviste 9colare, articole de specialitate - 0.5 p./docurnent 
b) Contribuţia la elaborarea următoarelor materiale didactice avizate de inspectoratul 
şcolar/Ministerul Educaţiei Ia nivel judeţean şi local e·nu se'puncteaz.it progfaura cercului) 

-· b.1) programe şcolare/CDŞ-0,75 p./programă 
c---~+-'~~,...,~--,---.,.-~~-,-~~,--~------~·--~~~~~~~~---; 

b.2) metodologii/regulamente/proceduri - 0.5 p./document 

4 

materiale de suport educaţional, îndrumătoare/ghid_uri metodice -0~75p/document 
reviste şcolare, articole de specialitate ~ 0.5 p./document 
---~------~~-----~--------------+-----+-----+-----···-· 

-=;:o:::n:::tri='b:::u::-ţi!:'.·a=la:.;e:.:l::ab:::o:::r::a::.re:::a::.u=rm=ăt=o:::a:;;re;:;l:::o:;;r.::m:.:a::t::e:::ri::a:::le,_di::':.:.d:.:•:.:c:::ti:::ce=înr=e=oi·s :::tr:.:a:.:te=cu=ISB=N=fl:::SS.::.:.N:__~ 5 
programe şcolare/CDŞ- 1 p./progratnă . 
metodologii/regulamente/proceduri la nivel naţîonal - 0.5 p./dorument 

c.3) materî<ile de suport t...:iucaţional, îndtumătoare/ghîduri.metodice - 1 _p./document 
-----------------~-~ c.4) reviste şcolare, articole de specialitate - 0.5 µ./document 

d) Realizarea/participarea la realizarea de softuri educa_ţionale în spccialitate1 platforme 
de e-leaming pentru susţinerea progresului şto1arJ avizate de lvfinisterul Educaţiei 

--~-----+---~ 
e) .i\ctivitatea de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, activitatea 
susţinută în cadrul certurilor pedagogice în vederea promovării accesului la.o educaţie de 

calitate pentru top (se punctează programele de formare şi carec.:rc::ă=ru1u:::n::cd=ce::.r:;:in=~e:.:il,_ ___ -+-----+----!------I 
I f) Activitatea în cudrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog sodal,.memb:ru CA, 
! comisii CEAC„ cotnisiî SSM, membru sau coordonator al altor comisii de lucru permanente 

sau temporare) (lp/activitate) 
g} Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul 
inspe~toratului şcolari coord_onator de cerc pedagogic; certificată după caz~ de inspectorul 
care coordonează disciplina si insoectoru1 scolar i:rencral/director (lo/activitate) 
h} Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţied/jnspectoratuiui şcolar, în 

I cadrul Comisiei Naţionale/Judeţene de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru 
pentru elaborarea Unor acte normative/administrative, pt;ntru elaborarea}revizuirea 
programelor/subiectelor/testelor de antrena111ent pentru simulările/evaluările/ 

examenele/concursurile naţionale, respectiv al unor comisii de evaluare constituite la nivel 
naţional/al fr1inisterului Educaţi~ traducerea variantelor de subiecte pentru examenele 
nationalc; activitate în calitate de membru a1 Corpului de Experţi al Corpului de Control din 
1-finisterul Educaţiei; acti\-itate desfăşurată, ]a. soticltarea inspectoratului şcolar, pentru 

1-----t-s~u~sLţi!.'c~ea lecţiilor on~line demonstrative 

3. 

i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, judeţene, naţionale 
şi/sau internaţionale, cursuri de-perfecţionare: în domeniu sau în management educaţional, 
dovedite prin documente oficiale ale manifestării şi care demonstrează pe:rfonnanţele 
deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică (lp/activitate) 

Criteriu] privind activităţile extracurrlculare şi implicarea in proiecte (inclusiv proiecte 
cu finanţare eUiopeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU"' POCU1 transfrontaliere, 
Banca Mondială şi altele similare)/prorrrame de formare profesională 
a) Imp1ementarea/toordonarea/participareaJa _proiecte/programe de formare 

prqfusională~* __ ----------; 
a.i) Implementarea/coordonarea proiecte}proQTame de f~rrr:-_are profesională -Sp. max 
a.2) Participarea la proiecte/programe de formare profesională -3p. max 

6 I 

1 I I 
I 

15 I I I 
' [ 

5 i 
I 

------,----+------+---+-------; 
b} Implementarea/organizarea/coordonarea proiectelor judeţene, zonale, naţionale sau 
intematlonale, care au ca obiective: performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea 
competenţelor.şi abilităţilor preşcolarilor şi-elevilor, -educa pa civică, educaţia 
complement~ră, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor*** 
b.1) Implementarea/coordonarea proiecte -5p. 

5 

b.2) Partk.iparea vroiecte -3p. 
1-~T-~'-'--'-~~~~-~~~--~-----------~-------+----~--+--~~~-t------j 

el îndrun1area elevilor sau formaţiuni/ansambluri de elevi pentru-participarea la 4 
concursuri cultural··artistice, tehnico-ştiinţifice şl sportive etc,, participarea la activităţi de 
voluntariat, inclusiv participarea la activităp_le din cadrul Strategiei Nap_onaJe de Acţiune 1 
Comunitară (copii contracte/copii diplome co~rm cu originalul adeverinte) j I 

I 
c,1) lnternaţional - 2p, .I 

1 
c.2) Naţional - l,Sp. 
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. -·-··----
c.4) judetean -0,Sp. ' 

I 
d) Iniţierea/organizarea/participarea la schin1buri de experienţă cu alte ullit~P- de 1 
învăţământ preuniversifar de stat, cu personalitate juridică, reţele sau proiecte iilter.şcolare 

: 
{'copii contracte! copii diplo111e co11forn1 cu ori2inalul I adeverinte etc.) (0.25p/ activitate) 

4. Criteriul nrlvind contribuţia la dezvoltarea inatitutională I 5 
a) Atragerea de fonduri europene-În cadrul unor proiecte cu fina,nţare europeană i 2 , 
n.erambur.sabîlă (Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele 
similare), de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ:, centre de 
documentare şi infonnare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calîtăţiî activităpi 
instîtuttonale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat ' 
calculat conform formulei de finanţare~ Zp. max. (copii contracfe şi adeverinţe) (0.5 p./ j 
finantare) ---.-
b) Existenţa unui progres semnificativ fu privin~a dotării spaţiHor unităţii de învăţământ,.. 1 
a mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse educaP,on<ile, conform nevoilor comunităţii 
_şcolare (beneficiari al educa~ei, cadre didactice şi personal administrativ} şi ţintelor de 
dezvoltare stabilite prin proîectul de dezvoltare instituţională 
(adn;erinţe eliberate de unltatea şcolară) 

c_) Realizarea de proiecte parteneriale extracurriculare_, cu finanţare extr.ibugetară_, având 2 
drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ, cu efecte pozitive în domeniul 
incluziunii sociale şi dezvoltării dutabile, avizate de conducerea instituţiei (un proiect se 
punctează o singurii dată) 

c.1) Autorifăti locale -0_,5 p./proicct 
c.2) A:e:enţi Economici - 0,5pJproiect 

c.3) ONG- O,Sp,/proiect 

' c.4) Altele (autofinanţare, fonduri externe etc.) " 

' I PUNCTAJ TOTAL 150 -' • La punctu! 1.g}, in Situaţ:ia în care suma puncta1eloracordate la subcriterille g.l) ~ g.3) este mat mare de 12 puncte, se acordă punctaJul 
maxim de 12 puncte. 

"'"" La punctul 3.a)„ în situa_ţia ·în care suma punctajelor acordate la subcriterîîle a.I) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul 
maxim de 5 puncte. 

„,..* La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriîle b.l) - b.2) este mai JJlare de 5 puncte, se acordă punctajul 
maxim de 5 puncte. 

NOTĂ: 
Nu se vor lua în considerare diplomele ataşate dacă nu au număr de înregistrare şi nu e$te menţionat Calendarul activităţilor din 
care lac parte (CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM) şi pozitia la care este înregistrat. 

1. Activităţile/concursurile cuprinse în CAER/CAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internaţîonale,-chiar dacă 
pe diplome scrie concurs internaţjonal 

2. Nu se vor lua 'în considerare regulamentele concursurilor depuse spre finanţare. 
3, Nu se vor lua în considerare-adeverinţele care nu au număr de înregistrare. 
4. Documentele vor fi prezentate pe criterii /anii şcolari din perioada evaluată. 
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ANEXA nr. 10 la metodologie 

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile 
copiilor 

~·-· 1 Punctaj Nr. Criteriile generale/subcriterii Punctaj I Punctaj 
crt. maxim auto- , comisîe de 

evaluare evaluare 
1. Criteriul activităţilor compleXe cu valoare i~~tru.ctiv-educativă 45 

··--~"-~ 

a) Atragerea şi menţinerea copiilor în activităţile de cerc: (depăşirea numărului de 3 
elevi faţă de normativul cercului}·---· 
b) Iniţierea unor proiecte in parteneriat L"IJ alte instituţii de învăţământ sau ONG~uri„ 5 
în vederea aplicării unor metode si procedee si tehnici inovative în activitatea de (2,5p/proiec 
predare învăţare evaluare~ I) 

c) Realizarea performanţelor în pregătirea copiilor distinşi la concursuri de profil, 15 
materializate în obţinerea locului I, II şi III la fazele internaţionale, naţionale, regionale 

I şi judeţene/Municipiul Bucureşti (un prc1niu pe concurs se puncte11ză o singură dntă, 
I cGrespunzător celui wm înnlt nivel) 
I c.l) Internaţional 

Locul I/Marele premiu/frofeu -3p. 
Locu!II - 2p. 
Locul III - 1 v. 

c.2) Naţional 

Locul I/Marele premiu/frofeu - 2,5p. 
Locul li -2p. 
Locul m-1,5p. 

c.3) Regional 
locul T{M:arele premiu{Trofell -1,Sp. 
Locul II - Ip. 
Locul m - 0,5p . . 

c.4) Judeţean/Municipiul Bucureşti 

Locul I/Marele premiuffr_ofeu_-1,Sp. 
LocuUI-lp. 
Locul III - O,Sp. 

d) Participarea, în calitate -de memb_ru în comisia de organizare/membru al juriului 3 
/evaluator la concursuri, :festiVq!uri (un eveniment se punctează o singură dată) 

·--·--··-
d.l) Internaţional -3p. 

d.2) Naţional -2p. 
d.3) Regional - lp. 
d.4) Judeţean -0,So. 
e) ln1plementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şi aprobate. la 5 

' ·ruvel local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional (ex.de domenii: educaţie 

parentală, educaµe ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie "financiară, educaţie 
emo\ională, educaţie incluzivă,. educaţie remedială ~ inclusiv prin elaborarea şi 

operaţionalizare-a planurilor individualizate de învăţare, educaţie intercultural~ 

învăţare cooperativă, educaţie pentru mişcare etc.) 

e.1) Internaţional-3o. 

e.2) Naţional- 2p. -· e.3) Reo:ional- lp. 
e.4) Judeţean-0,Sp. 

f) Integrarea copiilor din categorii defavorizate în activit~ţile derulate în cadrul 3 
cercului 

; 
Participarea, În calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare I g) 9 

! _aprobate de Ministerul Educaţiei, sau ia traducerea de manuale şcolare din limba 
română lntr-o limbă a minorităţii naP,onale, care are învăţământ cu predare în limba 
maternă, sau la conceperea unor resurse educaţionale deschise/auxiliare curriculare 
mijloace de învăţământ şi publicarea acestora,. cu avizul inspectoratului şcolar. pe 
platforma/site~ul specific pentru· a asigura, gratuit, accesul elevilor, profesorilor şi 
oărin ·1or ]a materiale educationale de calitate* 
g.1) Autor/coautor, ]a elaborarea/traducerea de manuale _şcolare aprobate 

Ministerul Educaţiei -Sp. max 
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~. Elaborarea de auxiliare curriculare -4p. max I g,3)_,__R_e_s_u-rs_ă_e_d_u_ca_ţi_un_al_ă_p_u_b_l_ic_a_tă-în_fo_nn~a-t_e_l_ec_t_ro_i_tl_c_p_e_p_l_at-for-m-e-e-,d-u-ca-ţi-. o-n-al-,_,e-; 

I destinate elevilor/ miiloace de învătământ-6i>. max 
2. ! Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management 45 

1-----i-e"-d'-u'-c"a"'h"'·o~.al ~------t-----t-----
a) Contribuţia la elaborarea următoi;trelor materiale didactice avizate de Ministerul I 5 
Educaţiei/inspectoraful şcolar la nivel naţional/judetean 
a.1) pro<>rame şcolare/COŞ- 1 pJorograrnii 
a.2) metodologii/rerulamente/procedurl la nivel naţional · 0.5 p.fdocument 
a.3) materiile de.suport educaţional, îndrumătoare/ghiduri metodice -1 

p./document 
a,4) reviste şcolare, articole de specialitate - 0.5 p./document _ 

·~-------+--~~~+-----+---~~ 

b} Contribuţia ]a elaborarea următoarelor tllaterîale didactîce avizate de inspectoratul 2 
şcolar/ 1vHnlsterul Educaţiei la nivel judeţean şi local 

b,1) programe şcolare/CDŞ-0,5 p,/programă 
b.2) metodologii/regulamente/proceduri - 0.25 p./document 

b.3) materiale de suport educaţional„ îndrumătoare/ghiduri metodice- 0,5 
p./d0<.wnent 

1----1~~~--~----------------------·--·-
b,4) reviste şcolare, articole de specialitate - 0.25 p,/document 
c) Contribuţia Ja elaborarea următoarelor materiale didactice înregistrate cu 
ISBN/ISSN 

c.1) pro2rame s~~are/CDŞ-1 p-lprogramă -----------------< 
c.2) metodologii/regulamente/proceduri la nivel naţionaJ - 0,5 p,/documcnt 

c.3) materiale de suport educaţional, îndrumătoare/ghiduri rnetodice ~ l 
p./document 

c.4) reviste şcolare, articole de specialitate ~ 0.5 vJdocument 

7 

d) Realizarea/participarea la realizarea de- softuri educaţionale în specialitate, 2 
platforme de e~!earning pentru susţinerea. progresului ,şcolar, avizate de Ministerul 
Educaţiei 

e) Activitatea de J.onnator în formarea continuă a personalului din învă!;ământ„ S 
! activitatea sustinută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului 
j Ia o.educaţie de calitate pentru toţi (se punctează programele de formare care răspund 

cerintei) 
f) Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, membru 
CA, comisii CEAC, comisii SSM, membru sau <...'!>ordonator al altor comisii de lucru 

5 
(lpJ 

--- - . 

activitate) permanente sau temporare) ---·----,--------t-'-'-~~~+----+-----
g) Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de speciaUtate de la 
hivelul inspectoratuluî şco1ar~ coordonator de cerc pedagogîcF certificată-după caz, de 

J_~~~~.torul care coordonează disciplina şi insrwctorul şcolar P-Pneral/dîrector 
h) Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei/inspectoratului şcolar, în 
cadrul Comisiei NaţionafefJudeţene de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de 
lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative„ pentru 
elaborarea/revizuirea programelor/subiectelor/testelor de. antrenament pentru 
shnulările/evaluările/ examenele/concursuri1e naţionale~ respectiv al unor comisii de 
evaluare constituite la nivel riaţiona1/al :r..1înisterului Educa!;ieir în calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de organizare şi desfăşurare a 
examenelor na~ionale, 'traducerea Variantelor de subiecte pentru examenele naţionale; 
activitate în calitate de· membru al Corpului de Experţi al Corpuluî de Control din 
Ministerul Educaţiei; activitate desfăşurată„ la solicitarea inspectoratului şcolar, pentru 
sustinerea lecţiilor on-line demonstrative 
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, judeţene, naţionale 
şi/sau internaţionale, cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management 

. educu~onalrdovedite·prin documente oficiale.ale manifestării şi care·demonstrează 
performanţele deosebite ale cadrului didacti.cîn inova·rea didactică -

8 
(2p./ 
document) 

5 

6 
(lp/ 
·participare) 

I 

' >---1·~·~-·-c--,-c:---,-c-:--:--c-:-c:-::------:--c--c-:--c:----:-----,.---,-,-,-,---t-----+-----+----s. Criteriul privind acUvitătile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv 20 I 
proiecte cu finanţare ·europeană- nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCUr I 
transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare I 
profesională 

a) Implementarea/coordonarea/participarea la proiecte/programe de formare 5 j 
profesională** Î 

a.1) Implementarea/coordonarea proiecte/programe de formare profesională -5p. 
max. ! 

'----'~-~--------------······„-·-·--------- ------~----~----- -----
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a.2) j Participarea la proiecte/programe de formare profesională -3p. max. 

b) Implementarea/organizarea/coordonarea proiectelor judeţene„ zonale, na}îo_nale 5 I 
sau interna_ţionale1 care au ca obiective: performanţa şcolară, progresul şcolar, : 
dezvoltarea competenţel(}r şi abilităţilor preşcolarîlor şî elevilor, educaţia ci\.':ică, I 

educap_a complementară„ formarea, personalităţii preşcolarilor şi elevilor**11-
--·-----~·---

I I b.l)Implcmentarea/cootdonarea proiecte -5p, 

! b.2) Particirarea Eroiecte -3:e. ! . 
c) Îndrumarea elevilor sau formaţtunî/ansambluri de elevi pentru participarea la 5 I 

concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive etc.1 participarea la I 
I 

activităţi de voluntariat, inclusiv participarea la activifăţite din cadrul Strategiei ' I 
Naţionale de Acţiune Comunitar,ă (copii contracte/copii diplome conform cu 
originalul adeverinţe) 

c.1) Internaţional - 2p. 

~-2) Nafional -1,Sp. 
c.3) Reeional -1 p. 

"-~·--

cA) judeţean -0,Sp. 
d) Iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experîenţă cu alte unităţi de 5 i 
învăţământ preuniversitar de sfat, cu persOnalttate juridică, reţele sau proiecte (lp./ 
futerşcolare (copii contracte/ covii divlon1e ro11f0nri cu oririnalul I adC'oerinţe etc.) activltate) 

4. Criteriul privind contribuţj.3_ la dezvoltarea instituţională 40 
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană 20 
nerambursabilă (Erasmus+_, POSDRU, POCU, transfrontaliere~ Banca Mondială şi 

I altele similare)1 de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ„ centre 

I de documentare şi informare, laboratoare etc„ având ca efect creşterea calităţii 

! activităţii instituţionale şi a procesului de predare~învăţare-evaiuare, încadrarea în 
bugetul alocat calculat conform formulei de finanţare (E"J'.ii contracte) (4 p./finantare) 

b) Existenţa unui progres semnificativ în privinta dotării spaţiilor unîtăpi dr; 10 
Învăţământ,- a fftijloacelor de învăţământ şi a altor resurse educaţionale, conform 
nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi persona] 

I administrativ) şi tfiltelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare 
I 

institulională -1p. max (adeverinţe eliberate de unitatea se.afară) 
c) Realizarea de-proiecte parteneriale _extraturriculare, cu finanţare ex-trabugetară, 10 
având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ, cu efecte pozitive.ID 
domeniul incIUziunii sociale şi dezvoltării durabile, avizate de conducerea instituţiei 
,(un proiect se punctează o -sin:?ură dată) 
c.1) Autorităţi locale - 2p./proîect 

·-~--~· 

e.2) Agenţi Ecoflotnîci -2pJprOiect 
c.3) i ONG-2u./uroiect 

·•--··•-•m 
PUNCTAJ TOTAL-150 PUNCfE ·-· 

* La punctul 1.g), în situa_ţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile g.1)-.g.3) este-mai marc de 9 puncte, se ac_ordă-punctajul 
maxim de 9 puncte. 

** La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriiie a.1)- a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul 
maxim de 5 puncte. 

•-r.a punctul3.b}„-în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriiie b.-1)- b:2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctaJul 
maxim de 5 puncte. 

NOTĂ: 
Nu se vor lua în considerare diplomele ataşate dacă nu au număr de înregistrare Şinu-esle menp.onat Calendarul actîvităţîlor din 
care fac parte (CAEN/CAER/CAEJ sau CAEM) şi poziţia la care este înregistrat. 

l, Activităţile/concursurile cuprinse în CAERJCAEJ sau CAEM nu vor fi considerate concursuri internap.onale, chiar dacă 
pe diplome scrie concurs intemational. 

2. Nu se vor lua în considerare regulamenteJe concursurilor depuse spre finanţare. 
3. ,Nu se vor lua în considerare adeverinţele care.nu au număr deînr.egistrarc,, 
4. Documentele vor fi prezentate pe criterii /anii şcolari din perioada evaluată. 
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ANEXA nr. 11 la metodologie 

Fişă sintetică de (auto)ev'11uare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de 
specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar în vederea acordării gradaţiei 

de merit în sesiunea 2022 

c---.------······------------------~,-------~----~---~ 

i 
Criteriile generale/subcriterii 

1----1------.,..-.,.-,---,----,-----,---------·-----;---------l---~---1~~~~"---I 
Criteriul activitătilor comolexe cu valoare instructiv-educativă 

a. Rezultate- deosebite obţinute în pregătirea elevilor în atingerea_ obiectivelor/ 
competenţelor specifice impuse de curriculunlul şcolar, materializate în ! 

progresul elevilor la Clasă/grupă obtinute cu clasa şi individual ia disciplinele 
de spt,~tate din învăţămânful vocaţional pe baza datelor statistice de la 
nivelul unitătii de învătămâht 

al. ponderea promovărij elevilor de la un an la altul de pregătire-sportivă/an 
studiu 

-----------------------···-·---l---------1------l------< 
a2. elevi t.Tansferaţl 

a3. elevî participanţi la pregătire, întreceri, concursuri şi-competiţii cu loturile 
natiOnale 

b. Rezultate deosebite obpnute în selecţi.ar pregătirea şi promovarea sporlivilor 

cu calităţi deosebite pentru sportul de performanţă -·- ~-„-------+-----+-----; 
~ selecţia snnrtivHor ru calităţi deosebite 
- pregătirea sportivilor cu calîtă!j. deosebite 
~ promovarea sportivilor cu calităţî deosebite la loturile naţionale/ 

echipe seniori 

c. Performante în pregătirea elevilor distinşi la rompeHţille naţionale şl 
intema\Jona?e, materializate pr.in obţinerea locurilor L 11,, III,. IV, V şi VI: 

t--:--::--:c---,,..~-c-~,..-.,.-,,..---.,.--.,.--~--..,.-----.,...,---,-·--l-------_,_, ___ +------1 
c.1. La disciplinele sportive indivîduale - competitii intemaţionalr)naţionale 
oficiale: 
c-=='--------------------·-···-------+--------r-~·--i------< 

campionate intcma~onale- copii, locurHe l/IlfilI/ IV~VI 

_· _ _:ampionateintemaţionale-j~1-·o_n_(~Ill~,_!I~,l~),~lo_tu_ril_e_l~f[-[ffi~J/~IV-·_VI ____ _,~~~~~~~---;-----+-----..; 
~ campionate intemaţionale- lineret/seniorl, tocurile I[Il/III/ 1v:.v1 
~ campionate balcanice - iuniori (!IlJI,I), locurile I/llm:t/ N-\"1 

- campionate balcanice - tineret/seniori~ locurile l/ll/111/ IV-VI 

- campionate europene - copii1 'locurile IJIIfIIl/ IV.:.VI 

campionate/cupe europene- juniori (III,II,I), locurile I/II/III/ IV-VI I 1-----------·-·----------------1-------......,C-------l------< j - carnpionafe/cupe europene AA tineret/seniori, locurile I/ll/Ill/ IV~VI 

I . campionate mondiale - copii, locurile I/II/Ill/ IV-Vl 

· campionate/cupe mondiale :·;;;-;;i;;;; {lll,ll,l), locurile l/llllll/ IV-V! 

I 
- carhpîonat:e/cupe mondiale -tineret/seniori, locurile I/II/III/IV-Vl 

l · Jocuri Olimpice, locurile l/11/lll/ IV/V/VVVII-VIII 

i 
j - Jocuri Olimpice, realizarea condittilor de-participare 

_campl9na~ n~ţionale şcolare -CSS/LPS~ locurile IJ1IlIIIJ IV-VI 

36p• /34p'.132p*/30p 
'/26p'/23p'/2Dp' 
18p• 

5p'/4p*i3p*llp* ( 
nr. premii) 

1---------------------·-··-------+-~-~----+-----+------l 

~ camoion_1:!~~':~1:1ale - copii? locurile IJII/III/ IV-VI 4p*/3p*/2p*/lp"" 

-· campionate na~onale- juniori (Ill,II,l), locurile l/1111!!/ IV-VI _____ __,,_.,6p~''_/5~p''/~4~p·•j~2p~··--+-----+------; 
" caffipionatc-/cupe naţiOnale - tineret/seniorir locurile f/ll{III/ IV-VI 6p*/5p*/4p*/2p• 
1-...-=~==~~=~~-~~~=ccz.===-==='--~----1-C"-'=-""'-""----ll-------··~ -·------; 

c,2, La disciplinele sportive de echipă~ rom petiţii înlemaţionale/na~ona.le 
oficiale: 
~··~--------~---------~--------+-------~--+-----+------< ~ campionate internaţionale - copii, locurile Illl/IIIJ IV-VI 

·. 

- campion'ate intemati!??ale- juniori (Ill,II,n, locurile JJII/HI/ IV-VI 

l.........-•• -- _ campionate internaţionale- tineret/seniori, locufile I/ll/IIl/N-Vl 
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8p'/7p'/6p'/5p' ( 
nr. premii} 

10p' /8!'" /Sp' /3p' 
12p'/10p*/Sp*/6p* 



~--~---------------------·----------~------··--~----~-~·--"---~ 

1- campiona!<! balcanice - juniori (III,ll,l), locu,ile I/ll}lllf IV-VI ~;~;Zft~~p" I 
- campionate balcanice- tineret/s~~·iari, locurile 1/ll/Il1/ TV-VI !Op 

"/9p"/7p"/6rf'* 
f-----------.,,--,---cc-cc=~~-c=-----------+-~+-~~~--+-----+------l 

campiona_te europene - copiir loturile l/II/Ill/IV-VT 16p**/15p~/14p*'/1 
3p** 

f------------------------~--~----+--~~----1------1-----·-
campionate/cupe europene - juniori (IIT;JI,l), locurile Ifll/III/ IV-VI 18p"*/17p**/15p**/13' 

p" 

- campionate/cupe europene - f:illeret/seniOri, locurile I/IUIII/ IV-VI 19p"/18p'*/17p"/1 
! ~ >---------cc-c---cc-- ~c=c=c-=c-c=----------1--=:--c-:-:+-c:=:-....:-::--+------+------1 
i campionate mondiale-copii, locurile l/ll/Ill/ IV-VI 25p'"''/24p-/22p'*/2 

Op„11' ----+------ -----------~-~~-----!-'"'----,.-· -~-,--1---- r-----1 
- campionate/cupe mondiale- juniori (lli,ll,I), locurile I/Wiil/ IV-VI 30p**/28p'*/26p*'''/2 

campionate/cupe mondiale- tineret/seniori, loturile 1/Il/111/ IV~VI 

jocuri Olimpice, locurile 1/11/Jll/ IV-VI 

• Jocuri Olimpice, realizarea rondiţillor de participare 

- campionate naţionale şcolare-CSS/LPS~ locurile ItTI/lll/ IV-VI 

2p""' 

30p**/2Bp**/26p"*/2 I 
2p" 
40p"/36p„/34p„/2 
8p„/30p"/28p"/26 

22p" 

I 10p'/8p'/6p'/4p* 
I (nr: premii) 

l campionate natJonale- copii, ._,Iocu=='ccilec-'J/=ll~/_lll~/~l_V-=--='=1]==--------irl=Op~··~1„s~p'~/~6~p•/,,.4~p·*,_-+-----i------
~!11Pionate nat].onale ~ juniori (ITI,11,l), locurîie l/IT;11I/ IV~ VI -~----+-1_2p"~,/_JO~Jp_''~l8~p·_''_/4~p·•-·--1------1-----·--1 

~ campionate/cuoe nationaJe tineret/seniori, iocurile_ Jll:IjIII_/_IV_-_V_I ____ 1--12~!p_''~/l_O~p·_''/8~p~'/_4~p_' --t------+------l 
c.3. La olimpiade Tifl.ţjonale- pregătire sportivă teoretică: 

• locurile I/II/III/menţiune 

d. Participarea, în calitate de membru al comisiei de organizare, Ia olimpiadele I 
şi concursurile de profil, etapele judetene, interjudeţene, naponale şi ! 
internaţionale induse în programul de activitiiP. şi în calendarul 
inspectoratului şc._olar/1vf_inisterului Educa!;iei şi Federapilor Nt1ţionalc de 
Specialitate 

5p*i4p'/3p'/lp' 
(nr. premii) 

5 

- membru al cornisii1or/<m•nurilor naţionale de coordonare · 0,5o***(nr. comisii) 

- :inembru în.comisîa de or1?:anizarc a etapei iudeţene 0,2<m*** 
membru în comisia de ornanizare a etapei naţionale 1p*** 

f---'-C'"--.,-~--~~~c,___c__~-~C--~---,-~~~--1-c~c------+------f---~~ 
- membru în comisia de ·organizare a Competiţi!!_or internaţionale oficiale 2pw-*„ -·----+-----!---·--·----! 

(!.Rezultate deosebite obţinute Ia wmpetiţiile organizate de societăţile de ştilriţe 
pe discipline, în centrele de excelenţd/ certificate de inspectorul de specialitate I 
sau cu elevi cu cerinţe educationale speciale certificate de directorul unităţii de 
învăţământ/inspectorul de specialitate sau directorul centrului judeţean de 
resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municlpala11v1unicipiu1ui Bucureşti 

de Resurse si ~sistenţă Educaţională. 

f, Participarea, în calitate de membru al comisiilor dC evaJuare!Jurizare şi 

profesor~antrencir, Ia întrecerile/ concursurile/ competiţiîle judeţene, 

intcrjude\ene, na\ionale şi intemaponale şi pregătirea lotu.rilo' 
naţionaielolimpîce. 

, membru în comisiile de evaluare/jurizare a comrn>tiţiilor de nivel judeţean 

w membru în con1isii1e de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel zonal 

- membru în comi-;îHe de evaluare/juri.zare oompetitiilor de nivel naţional 
- membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiîlor de nivel 
internaţional 

~ pr0fesor-antrenor, 1a întrecerile/ concu-rsurile/ competiţiile judeţene şi 

intetjudetene 
~ profesor-antrenor, la întrecerile/ ronLursurileJ competiţiile nationale şi 
internaţionale -

0,5 

5 

0,25*** 

o,so·~ 

1"' 

0,25**"' 

, pregătirea loturilor naţionale/ olimpice 3 

' i 
I 

g. Implicare în activitatea de tratare diferenţiată şi individualizar_e a O,SO 

sportivilor şi rezultate doosebfte obţinu le in pregătirea acestora. ~-··· --,-+--------!~----+------; 
h. Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şi 

aprobate la nivel local/judeţean/intetjudeţean/naţional/înternapona1 (în 
domenii precum: educape sportivă , educaţie olimpică educaţie pentru 1 i sănătate,educaţie emoţională, educatie inţ.<luzivă) cu COSR, AOR 

1 J\lITS„Federaţiile de specialitat~DJST/DSllvtB ··--------+----~-c----1-----1--------l 
i. Partid.parca, în calitate de autor/roautor, la elaborarea de manuale şcolare 
aprobate de Mmisterul Educaţiei., -sau la traducerea de n1anuale şcolare din 
limba română 'într-o limbă a minorităţii naţîonale, .care are învăţământ cu 

1 

34 



predare În limba maternă, sau la conceperea w1or resurse educaţionale ! I 
descliJse/auxUiare currirulare pentru disciplinele sportive/mijloace de I 

'invăţărnânţ oferite gratuit pentru a ·asigura accesul elevilor, profcsorllor şf ! 
J vărintîior la materiale educaţionale de calitate. ------·· 

2. l Criteriul privind performanţele deose-bite în inovarea didactică/ 
management educaţional 40 

. 
a. Elaborarea /participarea ta elaborarea de progtarne şcolareţind:usiv- cele ' 
pentru discipline opţionale noi), regulamente~ ·metodologii, Studii/cercetări în 5 
domeniu la nivel naţional şi jude~ean. ------

tp x nr. prograxnt? 
. programe şcolare, regulamente, metodologii_, IDdn1mătoare/ghlduri /regulament/metod I 

! olo;dl I 
elaborarea de progranul şcolare pentru discipline optionale noi, înso{:ite de I 0,25 x nr.progr, 
SUl'Wlrtul de Curs 

···- ···-·- -- ,. 
b.Eiaborarea/participarea'la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri s 

metodicefsuporh1ri de curs avizate de inspectorul şcolar sau de M.E. articole 1 p x nr materiale 
în reviste/publkatii de specialitate ·înregistrate cu ISBNiISSN; 

c. Activitatea de formator în formarea continuă a personalului din învătământ, 5 
activitate susţinută în cadrul cercurilor· pedagogice în vederea promovării 

i accesului la O educaţie de calltate pentru toţi (se punctează programele de I 
formare care ri'ispund cerintci) .... „.„ 

. activitate de formator lpxcurs 
activitate în cadrul cercului uedae;oo--ic Ia nivel judeţean --~~ 0,~.?P X activitate 

I 
d. Activitatea ID cadrul comisiilor de etică; comisii paritare/de dialog social, 
comisii de evaluare-şi asigurare a calilătii în educaţie, comisii de sănătate şi 
securitate în muncl, comisii rsr şi situa\jî de urgenţă~ acthdtate în calitate de 

I membru în comisiile de ocupare a 'posturilor didactice vacante la nivel 
judeţean/al municipiului Bucureşti, acti•litate în organismele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale afiliate federap_ilor sindicale reprezentative la niv(!l de 5 I sector de activitate învăţământ preuniversitar /semnatare ale contractului 
colectiv de mw1că la nivel de sector de activitate învătământ preuniversitar i I 

-activitate în cadrul comisiilor 0,Sp x actio;rilate I 

I 
r sind_ical la nivel unitate/judeţ/na.ţio~;i 0,5/l/l,Sp 

I e. Metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la 10 
nivelul inspectoratului şcOiarr coordonator de cerc pedagogic,certificată, după 

I caz, de inspectorul de specialitate şi de ins-vectorul şc_~!~EJJ,:neral ' ~ activitate ca metodist 2pxan i 
· activitate ca membru în consilîul ronsultaliv de specialitate de la nivelul 

lpxan 
C. 

inspectorahtlui şcolar 
· t:oordonator de cerc pedagoglc lux an 
f, Activitate desfăşurată, la solicitarea Jl..furisterului 
Educ:aţici/inspectoratului şcolar, în cadrul Comisiei Naţionale/Judeţene 
de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de Jucru pentru 
elaborarea unor acre normative/administrative, pentru 5 
elaborarea/revizuirea programelor/subiectelor/testelor de antrenament I pentru simulările/evaluările/ examenele/concursurile naţionale, 

' respectiv al unor comisii de evaluare constituite la nivel naţional/al I 
1 Ministerului Educaţiei, în calitate de reprezentant desemnat de către ! 

comisiile naţionale de organizare şi desfăşurare a examenelor na~onale, 
traducerea variantelor de subiecte pentru examenele naµonaJe; 
activitate în calitate de membru al Corpului de Experţi al Corpului de 
Control din Ministern:l Educatfei; activitate desfăşurată, la solicitarea 
in~ctoratului sco)ar, oentru susHnerea, lectiilor on-line demonstrative ---
- activitate desf~şurat.1 în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte 

0,25p x activitate 
normative/administrative cu-caracter normativ 

I -actî_vitate în cadru I comisiei nationale de specialitate 0,5 p x avtivitate 
I -~-·--

-activitate de evaluator de manuale şcolare lpdemanual 
g. Parl:idparea cu comunicări la simpozioa-ne, conferin~e zOnale> judeţene; 

--~-~.,.,.,.,.,...._ 

naţionale şi/sau internationale, cursuri de perfecţionare în domeniu sau în 
I 

management cdutaţional, dovedite prin documente oficiale ale manifestăriî şi s 
i care demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea 

didactică 

~Comunicări la simpozioane zonale/judeţene/naţîonale/intemaUonale 0,25/!l,5/0,75/1 X nr, 
comun1cări 

" --
cursuri fără credite/cu credite 0,25/0,5 X nr, 

cursuri 
3, Critctiul privind activităţile ex:tracurriculare şi implicarea m -proiecte 

15 (inclusiv p_roiecte cu fi nan fare (!uropeană nerambursabilă: 
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Erasm.us+1POSDRU1 POCU, transfronta:liere, Banca Mondială şi altele 
simiJare)t2rosrame de formare-r.rofesională --
a. Implemenf:area/ooOrdonarea/partidparea la proiecte/programe de formare 
profesională 

·-·-· 
b. Imp1ementarea/coordonarea/partidparea la proiecte zonale, judeţene, 
naţionale s·au iritemaţionale care vizează domeniul acti_vită~IOr 
extraşcolare,- inclusiv cu COSR. MTS.Federatiile de speciaJita-00, DJST 
DSTMB 
c. Participarea la activîtăţi de voiuntaria:ţ inclusiv participarea la activităţile 
din cadrul Strategiei naţionale de acţjune romunitarl µerfomante dovedite în 
pregătirea elevilor la concursuri sportive în cadrul unor programe ale 
"1.E.M.T.S.,C05.R 

î 
d Iniţierea/organizarea/participarea lasclUmburi de ţY)(;perienţă cu alte unităţi 

I de 1nvăţământ_, reţele sau proiecte interşcolare 
4, Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională 

a. Atragerea de fondU:ri europene în cadrul unor proiecte cu _finantare 
europeană nerambursabilă (Erasn1us+, POSDRU, POCU, fransfronfalierer 

I Banca Mondială şi <iltele similare), de alte finanţări extrabugetare pentru 
unitatea de învăţămârit, centre de docurnentare şi informare, laborat:oare etc., 
având ca efect creşterea calităţii activi.tăti.i instituţionale şi a procesului de 
predare-învăţare-evaluare; încadrarea în bugetul alocat calculat conform 
formulei de finantare 

b.Contributia Ia. realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu 
nevoîle unităţii .ş_i cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive la dezvoltarea 
instituţională, ~~2-~!:!.ivîn calitate de observator 

c. Participarea .şi implicarea în activitatea comisiilor şi consiliilor la nivel de 
unitate/local/judeţean/naţional 

TOTAL 

NOTĂ: 
._=se înmulţeşte cu numărul de premii obpnute; 
-=se înmulţeşte cu numărul de sportivi care au obţinut premii 
"'*-.=se înmulţeşte cu numărul de comisii 

I 
3 (lpX iniţiere, 

1 px participare) 

4 (1/1,5/2/2,5 x nr 
proiecte} 

5 (Ip/activitate) 

--
3 (Ip/activitate) 

5 
2 I 2 pi programe/ 

proiecte ed. 
lp /contract /doc. 

justificativ/ 

I dona fie/ 

I sponsoriz.,are/an 
2 

0,5p x participare 
parteneriat 

1 
0,25/0,5/ 
0,75/lp X 

Particip_are ----
150 

În situaţia în care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul maxim alocat subcriteriuJuir se acordă punctajul maxim 
aferent. 
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ANEXA. nr. 12 la metodologie 

Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv 

integrat şi suplimentar în vederea acordării gradaţiei de merit în sesiunea 2022 

-···-·--
I Punctaj 

Punctaj Punctaj 
Criteriile generale/subcriterii I autoeva comisia de 

I maxim 
luare evaluare. 

I - --
1. Criteriu1.actîvităţilor complexe cu valoare inst.ructiv~educativă 45p 

·--··-
a. Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor îfi atingerea obiectivelor/ 
competenţelor specifice in1puse de curricuJumuJ ,~colar, 1n.i-terializate În progresul 

4p 
elevilor la dasă/grupă obtinute cu clasa şi individual la disclplincle de_ specialitate din I 

I 

învăţământul vocaţional pe baza datelor Statistice de l(l nivelul unităţii de învăţământ 
al. Ponderea promovării elevilor de la un an la allul de pregătire sportivă/an studiu - 1 l 

a2. elevi transferaţi 1 
a3. elevi participanţi la pregătire„ înt:rcceri, conCutsuri şi competiţii cu loturile I 

2 ' naţionale I 
b. Rezultate deosebite obpnute în selecţia, pregătirea şi promovarea sportivilor cu I 
calităţi deosebite pentru sportul de t1Ptformanţă 

5p 

selecţia sportivilor ci:. calităţi deosebite 1 

.J:~8!.tirea sportiviior cu calitălî de<Jsehite 1 
promovarea sportivilor cu calităţi deosebite la loturile naţionale/ 

3 
l echiEe seniori 
I c. Pcrfonnante în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile munldpale, naţionale şi I 15p 
I internaţionale --

el. Cqrnpetipi internaţionale oficiale - locuriJe I/11/IIl/IV-VI 4p•/3p•/2p'/lp' 
c2~Comrn•titii naţionale oficial~ - locurile I/11/IIJ/IV-VI 3p1t-f2p'*/1o*/0,-5o'* 
c3. Comt:'l(>titii municipale oficiale - locurile I/II/lII 2p''/1 -P"'/015p* -·-·-
d. Participarea; în calitate de membru al coutisîei de organizare, la qlimpiadele şi 
concursurile de profil, etapele judeţene, interjudeţene, natJonale şi internaţionale 

10 
incluse în programul de activităţi şi în calendan1l inspectoratului şcolari.Ministerului 
Educa{ici şi Federatiilor Naţionale de Specialitate -~ membru al comisiilor/PTI1nurilor naţionale de coordon;;~-·~·-- O,S*"'(nr . . comisii) 

~ m-embru în comisia de organizare a etapei iudetene 0,25- : 
- tnembru în comisia de organizare_ a eta~i nationale 1'* I 
- membru în oomisia de Ore:anizare a competiUilor internaţionale oficiale 2'* -- I e. Rezultate deosebite obţinute la rompetiţiHe organizate de societăţile de ştiinţe pe 

I discipline, În centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate sau cu 
elevi cu cerinţe educaţionale specialecertificate de directorul unit.ă~i de 
învă_ţăm.ânt/inspectorul de specialitate sau di:reCtoml centruluî judeţean de resurse şi 

1 

asistenţă educaţională/Centrului Municipal al Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională. ------
f. lrnplicare în activitatea de tratare diferenţiată ş! individualizare a sportivilor şi 

1 
rezultate deosebite obţinute_ în PteJ!ătirea acestora 
g. Participarea, în calitate de memb:ru al comisiilor de_evaluare/jurizare şî profesor-
antr;;:nor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile judetene, interj11deţene,.- naPona)e 5 
şi internaţionale şi pregătirea loturilor naţionale/olimpice -- --

- membru în romîfilile de evaluare/jurizare a competiţiilor de nivel iudeţean 0,5'** 

- membru în comisiile de evaluare/iurlzare- competiţiilor de nivel zonal 0,-75** 

- membru în comisiile de evaluare/jiuizare cornnetiţiilor de nivel !,laţional 1„ 

,.. membru în comisiile de evaluare/jurizare competiţiilor de nivel internaţional 1 -„ -,J_ 

- profesor-antrenor_,_ la întrecerile/ concursurile/ competi!;iile judeţene şi I 

interjudeţene 
0,25*"" 

- profesor-antrenor; la întrecerile/ concursurile/ competitiile naţionale şi 1„ 
internaţionale 

~ pregătirea loturilor naţionale/ Olimnice 2 

h. ImplCmentatea unor proiecte educationale inovatoare; recunoscute şl aprobate la 
nivel local/judeţean/interjudeţean/naţ:ional/interna:ţlonal (în domenii precum: 

2 
educaţie sportivă, educaţie olhnpică-educaţi€ pentru s11nătate,educaţie emoţionalăs 
educaţie-induzivă) cu COSR, AOR, :tvITS_,Federatiile de -~~ctalitate,DJST/DSTMB 

--••-mc 

i. Participarea.- în calitate de autor/coautor, la elaborarea/traducerea de manuale 
şcolare aprobate· de M.E., sau Ia traducerea de manuale şcolare 

2 
din limba română-într-o Jimbă a minorităţii naţionale, care are învăţilmânt cu predare 
în limba_ maternă,. sau la conceperea_ ~_or resurse educaţîonale deschise/auxiliare 
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2. 

curri.culare pentru disciplinele sporti ve/lnijloace de învăţământ, Oferite gratuit pentru 
a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la materiale educaţionale de 
calitate. 
Criteriul privirid performantele deosebite în inovai:-ea didactică! management 

45 
t----;~•-d_uca'i~n_a_l_-:--c:-:----:-:-:---c--c------:-.,-c:--;--;--,.-----+--------+----·+------t 

a, Elaborarea /participarea la elaborarea de programe_ şcoJafe (inclusiv cele pentru 
3 discipline opţionale not}r regulamente, met"odologii,,studii/cercetări în domeniu la 

nivel naţional şi iudeţ-ean.. 
!-----~-~~-~------------------------+------·-·-----<----+-------< 
i- programe şcolare, regulamente/metodologii,. îndrumătoare/ghiduri lpxnr, 

_re:gulamente/ 

I! /rnetodOiot,rii/îndru 
mătoare/ţ?hiduri 

C--·,-.----,-----------,.--:-------------------t---~~==-t--···-... --_____ _, 
elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul Î 

de curs 

b. Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice/ suporturi 
j de curs avizate de inspectorul şcolar sau de M.E., articole în reviste/ publicap_i de 

spedalîtate înregistrate cu lSBN/lSSN 

c. Activitatea de forrnatorîn formarea continuă a personalului dîn învăţământ, 
activitate susţinută în cadrul ceri:urilor p<!dagogice în vederea promovării accesului 
lao educaţie decalîtafe pentru top (se punctează programele de formare care 
răspund cerinţei) 

0,25x nr.programe 

3 
(lp :x nr. materiale) 

4 

- -acfr\.-itate de formator lp x curs 
activit<;teîncadrul~·-·c-u_l_w_"_oed_ag-,o-,gi-.-,c-la-ru-.v-e_l_j-,u-d_e_ţe_a_n ___________ ,___0_;2_5~px-ac_t_i,-,-ta_t_e-+------+-------< 

d. Activitatea în cad:r:ul comisiilor de etică.. comisii parltare/de dialog social, comisii 
de evaluare şi nsigurare a calităţii în educaţie~ comisii de sănătate şi securitate în 
muncă, comisii PSI şi situaţii de urgenţă~ activitate în calitate de n1embru în cOmisiile 
de ocupare a posturilor didat::tice·vacante Ia nivel judeţean/al muoîcipluh;i Bucureşt•, i 

activitate în organismele de conducere aleorganizaţiilor sindicale afiliate fc>deraţiilor 5 I 
sindicale reprezentative la nivel de sector de acti\<itate învăţământ preuniversitar I 
/semnatareate contnictului colectiv de inuncă la nivel de sector de actiVitate 
învăţământ preuniversitar 
r--~-~~~~~~__,,-----------------·-·-··---t--------t----t---- ·--

-achvitateîn cadrul comisiilor 0,5p x activitate 
1-----------------------~·-·~--------+-~~~ccc---+-~·~-+------I 

-activitate ca lideT sindical la nivel unitate/iudeţ/~_ţ!o_n_a_I _________ -t---0~,5~/l_/_l~,5~p.„. __ _,,_ ___ ,_ ____ ._, 
e. Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la 

nivelu] inspectorah1lui şcolar, coordonator de cerc pedagogii: certificată de 
insnectorol de specialitate şi însnectontl şcolar general 
.. activitate <-a metodist 
~ activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de 1a nivelul 

inspectoiatului şcolar 

• coordonator de cerc pedagogic 

f. Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educatîel/inspectoratuJui 
şcolar, în cadrul Comisiei Naţionale/Judeţene de SpeciaHtateT al unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte 
normative/administrative, pentru elaborarea/revizuirea 
programelor/subiectelor/testelor de antrehamentpentru sîmulările/evaluărlie/ 
examenele/concursurile naţionale, respectiv al unor comisii de evaluare 
constituite la nivel naţional/al Ministerului Educaţiei_, ln calitate de 
reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de organir..are şi 

desfăşurare a examenelor naţionale, traducerea variantelor de subiecte pentru 

l
i examenele naţionale; activitate în calitate de membru al Corpului de Experţi al 

Corpului de Control din Ministerul Educaţiei; activitate desfăşurată, Ia 
solicitarea inspectorahilul şcolar, pentru susţinerea lecţiilor on-line 
demonstrative 
- act:h-i.tate desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte 

n-ormative/administrative_cu caracter normativ 
__ -activitateîri cadrul comisiei nationale de specialitate 

·activitate de evaluator de manuale şcolare 

g. Participarea cu co;nunidiri la simpozioane, conferin!;e zonale, judeţene, 
naţionale şi/sau intemat}onale, cursuri de perfecţionare în domeniu sau în 
management educaţional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării şi 
care demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didacticî'n inovarea 
didacticii 
~comunicări la_sîmpozioane zonale/judeţene/naţionale/intemaţionale 

10 

2pxan 

lpx an 

lpxan 

8 

O,.Spx. activitate 

lpx avtivitate 
1 p de nu~nual 

12 

1/1,5/2/2,5 x nr 
comunicări 

l 

i 

-cursu_ri fără credite/cu credite 0_,5/lp x nr cursuri 
·-~+---~----~------~-------------------+~~~---~-+-----+-~--~--< 

20p 
3. Criteriul privind activită"ţile extracurrlculare şi implicarea în proiecte (inclusiv 

proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, 
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1· transfrontaliere, Banca Mondial;işi altele similare) /programe de forn1are 

' l profesională 
' 

I •• Implementarea/coordonarea/participarea la proiectC</prograrnc de .formare 5p {1p x iniţiere, 
profesională Ip x participare) 

b Implementarea/coordonarea/participarea la proiecte zonale, judeţene, naţionale 
I Sp (1/1,5/2/2,5 x nr, 

I sau internaţionale care vizează doillehiul activităţilor extra$CQ}are, inclusiv cu 
proiecte) 

COSR. MfS.Fcderatiîlc de snecialitate, DJST. DSTMB 
c. Participarea la activităţi devo1untariat~ inclusiv participarea la activităple din cadrul 

Sp (lp activitate) 
Strategiei naţionale de acţiune comunitară1 perforilanţe dovedite în pregătirea elevîlor 
la concursuri suorlive·m-cadrui unor ptoi:frarne ale M.E,; M.T.S,, C.O.S.R. -

· d.Iniţierea/organizarea/participar€a Ia scl:Umhuri de experlentă cu alte unităţi de 5p (lp activitate) 
'învăţdmânt, reţele sau proiecte interşcolare TI 5.Criteriut privind contribuţia Ia dez.voitarea instituţională 40p 
a. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanta_re 12p 
europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontalîcre, Banca (2 pi programe/ 
Mondială şi altele similare), de alte finantări extrabugetare pentru unitatea de proiecte ed. 
învăţământ, centre de documentare şi informare, laboratoare etc_., având ca efect 2p /contract /doc 
creşterea calităţii actlvitătiiinstituţionale şi a procesului de predare·învă~an:~·evaluare, justificativ/ 
încadrarea în bugetul alocat calculat · donatie/ 
conform formulei de Jinantare sponsorizare/ 

I an) 

i b. Existenţa Urlui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unităţii de llp 
învătă-n1ânt, a mijloacelor de învăiământ şi a altor resurse educa.tfonale, conform 

2 p / document 
nevoilor comuniJă!;ii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal care atestă dotarea 
ridm:inistrativ} şî ţintelor de 

materială 
dezvoltare stabilite Erin Eroiectul de dezvoltare institutională -
c. participare şi implicare în activîtat€a comisiilor şi consiliilor Ja rUi.-el de unitate} I 
instituţie/ local/ judeţean/ naponal, precum şi/sau în realizarea de parteneriate 17p I 

' instituponale în concordanţă -cu nevoile eon1unttăţii şcolare şi -cu ţtnrele stabillie$ \'.U 1/1,5/2/,3-p f comiSie 
efecte po'zil::îvc îh domeniul 3p/partenerlat 
înduzîunii sociale si dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de ob~~~tor 

TOTAL 150 

NOTĂ: 
"' - se înmulţeŞ"te cu numărul de premii obµnute; 

.„,.., se înmulţeşte- cu numărul de comisii; în _situaţia Jn care suma punc;tajelor detaliate este maî mare decât punctajul maxim alocat 
subcriterîuluî, se, acordă pundajul maxim aff'rent 
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