ANEXA 2
FIŞĂ DE EVALUARE
Denumirea
comisiei
pentru care
se depune
candidatura
(vezi anexa 1)

Calitatea

Numele și
prenumele

Unitatea/Instituția
de învățământ

Localitatea

Județul

cadru didactic cadru
învățământ
didactic
preuniversitar învățământ
universitar

CRITERII DE EVALUARE A APLICAȚIILOR PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR
COMISIILOR NAŢIONALE DE SPECIALITATE
A. Învățământ preuniversitar
Criterii
1. Pregătire
profesională
( 10 puncte)

2. Activitate
profesională
(43 puncte)

Subcriterii
1.1. Masterat în domeniu sau în științele educației sau
studii echivalente
1.2. Gradul didactic

Definitivat – 1p.
Gradul II – 2p.
Gradul I – 3p .

Punctaj
maxim

3p.
3p.

2.2. Membru în comisia naţională de specialitate

8p.

2.3. Inspector general/ școlar de
specialitate sau echivalentul
acestuia în cadrul MENCS/ISJ

4p.

In cadrul MENCS –
4p.

2.4. Metodist al inspectoratului școlar
2.5. Mentor/ metodist/coordonator de practică în liceu
pedagogic
Nivel local – 1p.

2.6. Membru în grupuri de lucru Nivel județean – 2p.
de elaborare a curriculumului

Punctaj
MENCŞ

2p.

1.3. Doctorat în domeniu sau în științele educației
1.4. Cursuri de formare de lungă durată în
specialitate, curriculum, evaluare (minimum 40 de ore
de formare / curs)*)
2.1. Cadru didactic titular în învăţământul
preuniversitar de stat sau particular acreditat
In cadrul ISJ – 3p.

Punctaj
autoevaluare

2p.
1p.

2p.
1p.
5p.

Nivel național sau
internațional – 3p.
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Criterii

Punctaj
maxim

Subcriterii
2.7. Membru în grupuri de lucru
Nivel județean – 1p.
de elaborare a legislației/
reglementărilor normative
Nivel național sau
specifice domeniului
internațional – 2p.
educaţional
2.8. Membru în grupuri de lucru de elaborare a
programelor sau subiectelor pentru evaluări şi
examene naţionale/ concursuri naţionale pentru
obținerea titlurilor științifice/gradelor didactice
2.9. Membru în comisii de
organizare și desfășurare/
evaluare la competițiile școlare

2.10. Membru în comisiile de
pregătire a elevilor/ loturilor de
elevi pentru competițiile școlare
naţionale şi internaţionale**)

3.
Performanță
profesională
(23 puncte)

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
MENCŞ

2p.

2p.

Nivel județean -1 p.
Nivel național – 2p.

3p.

Nivel internațional –
3p.
Nivel național – 1p.
Nivel internațional –
2p.

2.11. Membru în grupuri de
Nivel județean -1p.
lucru de elaborare a subiectelor
Nivel național – 2p.
la competițiile școlare - etapa
judeţeană/ naţională sau de
selecţie a loturilor naționale ale Nivel internațional 3p
României pentru competițiile
internaţionale
2.12. Formator în domeniul specialității/ ştiinţele
educaţiei
2.13. Experiență de lucru în cadrul programelor sau
proiectelor educaționale adresate categoriilor de elevi
în risc de excluziune (CES, ”A doua șansă”, elevi care
provin din familii dezavantajate socio-economic etc.)
2.14. Experiență de predare în sisteme educaționale
internaționale/ sisteme educaționale alternative
3.1. Autor de manuale***)
3.2. Autor de auxiliare în domeniu****)
3.3. Autor de literatură de specialitate/ ştiinţele
educaţiei publicate cu ISBN/ ISI****)
3.4.1Autor de lucrări în domeniul didacticii
specialității prezentate/susținute la conferinţe/
simpozioane naţionale /internaţionale****)
3.4. Autor de lucrări, în domeniul specialităţii,
prezentate/susținute la conferinţe/ simpozioane
naţionale internaţionale****)
3.5. Autor/coautor de softuri educaționale în domeniu

2p.

3p.

3p.
5p.
2p.
6p.
3p.
3p.
2p.
2p.
2p.
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Criterii

4. Competență
în utilizarea
tehnologiei
informației și
comunicării
(4 puncte)

5. Scrisoare de
intenţie
(20 puncte)

Subcriterii
Nivel județean -1p.
3.6. Membru în echipele de
proiect în cadrul proiectelor
Nivel național – 3p.
educaţionale cu relevanta pentru Nivel internațional didactica disciplinei
4p.
4.1 Certificare cu recunoaștere internațională (ex.
ECDL) – 4p.

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
MENCŞ

5p.

4p.

4.2. Certificare abilități operare computer – 3 p.
Argumentarea contribuţiei individuale la activitatea
Comisiei naţionale de specialitate, în acord cu atribuțiile
specificate în Art. 7 din regulamentul de organizare și
funcționare al acestor structuri (disponibil la
http://www.edu.ro/index.php/articles/22272)
- maximum 2 pagini

TOTAL
TOTAL validat la
nivelul MENCS

Punctaj
maxim

20p.

100 p.

Comentarii

*****)

*) se punctează câte 1p/curs
**) se acordă punctajul pentru fiecare an
***) se acordă câte 2p/manual
****) se acordă câte 1p/auxiliar sau titlu literatură de specialitate sau lucrare în domeniul specialității
*****)
se completează în cazul în care, în urma verificării la nivelul MENCS a punctajului acordat la
autoevaluare, se constată diferențe de punctaj
Notă
1. Se acordă doar punctaje întregi (minimum 1 p).
2. Pentru evaluarea punctelor A. 2.9., 2.10 și 2.11 prevăzute la experiența profesională se au în vedere
rezultatele din perioada 2011-2016, iar pentru evaluarea performanței profesionale se au în vedere
rezultatele obținute în perioada 2006-2016.
3. Pentru învățământul profesional și tehnic, prin curriculum se înțeleg inclusiv standardele de pregătire
profesională.
4. Pentru candidaturile depuse pentru Comisia Națională de Specialitate - Învățământ preșcolar și Comisia
Națională de Specialitate - Învățământ primar nu se acordă punctaje pentru subcriteriile 2.9, 2.10. și 2.11
de la punctul A. Învățământ preuniversitar.
5. Selecția candidaților pentru calitatea de membru în CNS se va face pe baza punctajelor finale obținute în
ordine descrescătoare, potrivit numărului de locuri stabilit de MENCȘ.
6. Departajarea candidaţilor cu punctaje egale care se găsesc în situația selecției pentru calitatea de membru
în CNS se va face pe baza punctajelor mai mari obținute pentru criteriile/ subcriteriile aplicate în
următoarea ordine: A. 2.3., A.2.2., A 2.5., A. 2.6., A.2.7., A.2.8., A.3.1.
7. Conform metodologiei în vigoare, reprezentanţii MENCS / ISE /CNEE sunt membrii de drept în comisiile
naționale de specialitate.
Punctajul minim pentru validarea candidaturii este de 70 p dintr-un punctaj de maximum 100 p. Fac excepție
de la aceste prevederi candidaturile depuse pentru Comisia Națională de Specialitate - Învățământ preșcolar și
Comisia Națională de Specialitate - Învățământ primar, pentru care punctajul minim pentru validarea candidaturii
este de 64 p dintr-un punctaj de maximum 92 p.
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B. Învățământ universitar / instituții de cercetare în ştiinţele educaţiei

Criterii
1. Pregătire
profesională
(15 puncte)

Subcriterii
1. 1. Titlul științific

1.2. Nivelul
academic/echivalent
în titluri din cercetare

2. Experiență
profesională
(31 puncte)

3.
Performanță
profesională
în relație cu
învățământul
preuniversitar
(30 puncte)

Punctaj
maxim

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
MENCŞ

1.1.1. doctor – 2p
1.1.2. profesor emerit – 1p
1.2.3. academician – 4p
1.2. 1. lector – 3p
1.2. 2. conferențiar/șef de
lucrări – 6p
1.2. 3. Profesor – 8p

4p

8p

1.3. Granturi /proiecte de cercetare de interes
pentru învățământul preuniversitar
2.1. Cadru didactic titular în învăţământul
superior/cercetator ştiinţitic titular

3p

2.2. Membru în comisia naţională de specialitate

5p

2.3. Conducător practică pedagogică/ conducător
de proiecte de cercetare
2.4. Cadru didactic la departamentul pentru
formarea cadrelor didactice (DPPD)
2.5. Membru în grupuri de lucru de elaborare a
curriculumului pentru învățământ preuniversitar
și legislației/reglementărilor normative specifice
2.6. Membru în grupuri de lucru/comisii de
elaborare a programelor sau subiectelor pentru
evaluări şi examene/concursuri naţionale pentru
obținerea titlurilor științifice/ gradelor didactice
2.7. Membru în comisiile de inspecție pentru
acordarea gradului didactic I și echivalarea
titlurilor științifice
2.8. Membru al comisiei centrale pentru
competițiile școlare naţionale/internaționale
2.9. Membru în comisiile de pregătire a
elevilor/loturilor de elevi pentru competițiile
școlare naţionale şi internaţionale
2.10. Formator în domeniul specialității/ ştiinţele
educaţiei
3.1. Autor/coordonator/referent științific de
manuale/ghiduri didactice
3.2. Autor/coordonator/referent științific de
lucrări științifice în domeniu / ştiinţele educaţiei
publicate cu ISBN/ ISI
3.4.1Autor de lucrări în domeniul didacticii
specialității prezentate/susținute la conferinţe/
simpozioane naţionale /internaţionale****)

4p

1p

2p
4p

2p

4p
3p
2p
4p
8p
6p
5p
4

Criterii

Subcriterii
3.4. Autor de lucrări științifice, în
domeniu, prezentate/ susținute la
conferinţe/ simpozioane naţionale
/ internaţionale

Nivel național
– 4p
Nivel
internațional
– 6p

3.5. Autor/coordonator/referent științific de
softuri educaționale, programe de formare
destinate cadrelor didactice
4. Competență 4.1. Certificare cu recunoaștere internațională (ex.
ECDL) – 4p
în utilizarea
tehnologiei
informației și
4.2. Certificare abilități operare computer – 3p
comunicării
(4 puncte)
5. Scrisoare de Argumentarea contribuţiei individuale la activitatea
Comisiei naţionale de specialitate, în acord cu
intenţie
atribuțiile specificate în Art. 7 din regulamentul de
(20 puncte)
organizare și funcționare al acestor structuri

TOTAL

(disponibil la
http://www.edu.ro/index.php/articles/22272)
- maximum 2 pagini
*)

Punctaj
maxim

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
MENCŞ

6p
5p

4p

20p

100 p

TOTAL validat Comentarii
la nivelul
MENCS
*) se completează în cazul în care, în urma verificării la nivelul MENCS, a punctajului acordat la autoevaluare,
se constată diferențe de punctaj.
Notă
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Se acordă doar punctaje întregi (minimum 1 p).
Pentru evaluarea punctelor B. 2.8 și 2.9 de la experiența profesională se au în vedere rezultatele din
perioada 2011-2016, iar pentru evaluarea performanței profesionale se au în vedere rezultatele
obținute în perioada 2006-2016.
Pentru învățământul profesional și tehnic, prin curriculum se înțeleg inclusiv standardele de pregătire
profesională.
Selecția candidaților pentru calitatea de membru în CNS se va face pe baza punctajelor finale obținute
în ordine descrescătoare, potrivit numărului de locuri stabilit de MENCȘ.
Departajarea candidaţilor cu punctaje egale care se găsesc în situația selecției pentru calitatea de
membru în CNS se va face pe baza punctajelor mai mari obținute pentru criteriile/ subcriteriile aplicate
în următoarea ordine: B. 2.2., B.2.5., B.2.3., B.2.4., B.3.1., B.3.2.
Personalul provenit din domeniul cercetării (educaţionale, de specialitate) va fi evaluat în acord cu
grila B cu adaptările menţionate.
Conform metodologiei în vigoare, reprezentantii MENCS / ISE /CNEE sunt membrii de drept în
comisiile naționale de specialitate.
Punctajul minim pentru validarea candidaturii este de 70 p dintr-un punctaj de maximum 100 p.
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