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INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN TELEORMAN 

Anexa 5.3 la procesul verbal nr.2106 din 13.03.2013 
Conform OMECTS nr. 6211/2012 pentru aprobarea 

                                                                                                                                                       Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea 
                                                                                                                                                       gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar 

 
FIŞA DE AUTOEVALUARE  

pentru cadrele didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor  
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 

 
            
NUMELE ŞI PRENUMELE            
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:                                     
FUNCŢIA :                                               
SPECIALITATEA: 
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CALIFICATIV OBŢINUT ÎN PERIOADA EVALUATĂ: 
Conditii de participare la concurs: 
    ART. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa: 
    c) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, precum şi cel de la Palatul Naţional al 
Copiilor angajat cu contract individual de muncă, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 4 ani, cu performanţe deosebite în 
inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului 
Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an 
şcolar încheiat din perioada evaluării; 
 (2) În cazul suspendării contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, în 
conformitate cu prevederile art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din 
învăţământul preuniversitar se evaluează pentru perioada de 4 ani în intervalul 1 septembrie 2002 - 31 august 2012 în care salariatul şi-a desfăşurat 
activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit în sesiunile anterioare. 
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CRITERIU SUBCRITERIU PUNCTAJ 
Punctaj 

maxim 

Auto - 

evaluare 

Evaluare 
ISJ 

Criteriul 1 

Activități complexe 

cu valoare instructiv 

- educativă  

(80 puncte) 

a. Atragerea şi menţinerea copiilor în 

activităţile de cerc (depășirea 

numărului de elevi față de normativul 

cercului) 

 5p   

b. Realizarea performanțelor în 

pregătirea copiilor distinși la 

concursuri de profil, materializate în 

obținerea locului I, II  și III la fazele 

internaționale, naționale, 

interjudețene/regionale* 

(un premiu pe concurs se punctează o singura 

data, corespunzător celui mai înalt nivel) 

Internațional 

Locul I 1p 5p   

Locul II 0.8p 4p   

Locul III 0.6p 3p   

Național 

Locul I 0.8p 4p   

Locul II 0.6p 3p   

Locul III 0.4p 2p   

Interjudețean/ 

Regional 

Locul I 0.6p 3p   

Locul II 0.4p 2p   

Locul III 0.2p 1p   

c. Organizare/membru în echipa de 

organizare a concursurilor, 

festivalurilor, expozițiilor, concertelor, 

simpozioanelor, spectacolelor* 

Internațional 1p 5p   

Național 0.8p 4p   

Interjudețean 0.6p 3p   

Județean 0.4p 2p   

Local 0.2p 1p  
 

d. Participarea, în calitate de membru al 

juriului/evaluator la concursuri, 

festivaluri* 

Internațional 1p 4p   

Național 0.8p 3p   

Interjudețean 0.6p 2p   
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Județean 0.4p 1p   

e. Inițierea și coordonarea unor activități 

pluri/ transdisciplinare, a proiectelor 

de educație 

multiculturală/interculturală, educație 

incluzivă, educație pentru diversitate* 

Internațional 1p 4p   

Național 0.8p 3p   

Interjudețean 0.6p 2p   

Județean 0.4p 1p   

f. Integrarea copiilor cu cerințe educative 

speciale/instituționalizați  în activitățile 

derulate în cadrul cercului 

 

5p 5p  

 

g. Participarea la cursuri de formare 

(inclusiv cele organizate prin proiectele 

POSDRU) 

 

 

 

 

2p/curs 8p  

 

Criteriul 2 

Performanțe 

deosebite în 

inovarea 

didactică/manageria

lă (10 puncte) 

a. Contribuţie la elaborarea următoarelor 

materiale didactice avizate de 

inspectoratul școlar/MEN sau 

înregistrate cu ISBN 

- programe şcolare;  
1p/ 

programă 
2p  

 

- metodologii/ /regulamente la 

nivel naţional  

0,5p/ 

document 
1p  

 

- auxiliare didactice, 

îndrumătoare /ghiduri metodice 

1p/ 

document 
2p  

 

- reviste şcolare, articole de 

specialitate 

0.5p/ 

document 
1p  

 

b. Activitate de evaluator de materiale 

didactice de specialitate, mentorat, de 

formator, metodist, consilier în 

- evaluator manuale didactice de 

specialitate 
0,25 

2p  

 

-mentorat 0,25 p 
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problematica educaţiei non-formale. -formator cu cursuri de formare 

de trei zile/24 ore 
0,25p 

-formator cu cursuri de formare 

cu durata mai mare de trei zile/ 

24 ore 

0,5p 

-metodist 0,25p 

-consilier în problematica 

educaţiei non-formale. 
0,5p 

c. Activitate desfăşurată în cadrul unor 

comisii tehnice şi consilii consultative, 

activitate în domeniul sindical la nivel 

local /judeţean /naţional; 

Comisii tehnice 0,5p 

2p  

 

Consilii consultative 1p 

activitate în domeniul 

sindical la nivel local 

/judeţean /naţional; 

0,5p 

Criteriul 3 

Participarea la 

proiecte (5 puncte) 

a. Inițierea și participarea la proiecte 

finanțate din FSE 

 0.5p/ 

proiect 
1p  

 

b. Inițierea, organizarea/coordonarea 

proiectelor parteneriale internaționale,  

naționale, regionale/interjudețene, 

județene, locale** 

Internațional 0,3p 1.5p   

Național 0.2p 1p   

Regional/interjudețean 0.1p 0.5p  
 

c. Inițierea și coordonarea proiectelor 

pentru ridicarea calității educației 

 0.5p/ 

proiect 
1p  

 

Criteriul 4 

Creșterea  

prestigiului unității 

de învățământ (5 

puncte) 

a. Contribuţie independentă şi în echipă 

la dezvoltarea instituţională a 

palatului/clubului  

 

1p 1p  

 

b. Realizarea unor proiecte cu finanţare 

din surse extrabugetare 

Autorităţi locale 0.5p 0.5p   

Agenţi economici 0.5p 0.5p   

ONG 0.5p 0.5p   
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Autofinanţare 0.5p 0.5p   

c. Contribuţie în promovarea imaginii 

instituţiei 

Național 1p 1p   

Județean 0.75p 0.75p   

Local 0.25p 0.25p   
 

Data:            Semnătura candidatului, 
 

 Această fișă a fost aprobată în cadrul comisiei paritare din data de 13.03.2013. 
 Fişa de evaluare împreună cu raportul de autoevaluare a activăţii desfăşurate, însoţit de documentele doveditoare, se depun la conducerea unităţii de învăţământ, 

conform graficului. La fiecare criteriu nu se va depăşi punctajul maxim alocat  acestuia. 
 


