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Anexa nr. 3 la Procesul verbal nr. 2106/13.03.2013      
                                                                                                                                                           Conform OMECTS nr. 6211/2012 pentru aprobarea 

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

 
FIŞĂ DE EVALUARE 

ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  
 - PROFESORI – 

PERIOADA EVALUATĂ: 01.09.2008 – 31.08.2012 
 
NUMELE ŞI PRENUMELE:_______________________________________________________ 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ___________________________________________________ 
SPECIALIZAREA: _______________________________________________________________ 
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ___________________________________________________ 
 
Conditii de participare la concurs: 

    ART. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa: 

    a) personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul preuniversitar cu contract individual de 

muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, 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. 

 
II. Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit: 
 

 Criteriul  Punctaj 
maxim 

Punctaj 
autoevaluare 

Punctaj 
evaluare 

IŞJ 
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - 80 de puncte 

a. 

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor 
în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de 
curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în 
rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de 
sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la 

2 p  
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disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional  

b. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin 
utilizarea programului AEL în cadrul şcolii  

1 p  
   

c. Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiadele 
şcolare şi/ sau concursurile de profil, concursuri cultural – artistice 
şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale 
elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, materializate în obţinerea premiilor:  

  31,5 p  

 

 Faza internaţională a olimpiadelor şcolare şi/ sau 
concursurilor de profil 

Max. 7 p 
   

Locul I                                          2,5 

 

 

   Locul II                                        2  
Locul  III                                      1,5  

Mențiune/Premiu special                                                        1  

 Faza naţională a olimpiadelor şcolare şi/ sau concursurilor de 
profil Max. 6,5 p   

Locul I                2 

 

 

Locul II                             1,75  
Locul III                          1,5  

Menţiune/Premiu special   1,25 
 

 Faza interjudeţeană /regională/judeţeană a olimpiadelor 
şcolare şi/ sau concursurilor de profil Max.  4,5 p   

Locul 1        1,5 

 

 

Locul II      1,25  
Locul  III        1  
Menţiune/Premiu special    
                                                                                                                                      0,75  

Notă: Se va ataşa obligatoriu diploma însoţită de un document ce va atesta calitatea de profesor   îndrumător al 
elevului/elevilor premianţi 

 Faza internaţională a concursurilor cultural – artistice şi 
sportive Max. 6,5 p   

Locul I 2 

 

 
Locul II 1,75  
Locul III 1,5  

Menţiune/premiu special 1,25  

 
 
 
 

 Faza naţională a concursurilor cultural – artistice şi 
sportive Max.  4,5 p  

 

Locul I 1,5 
 

 
Locul II 1,25  
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Locul III 1  
Menţiune/premiu special 0,75  

 Faza interjudeţeană/ regională/judeţeană a 
concursurilor cultural – artistice şi sportive Max.  2,5   

Locul I 1 

 

 
Locul II 0,75  
Locul III 0,5  
Menţiune/premiu special 0,25  
Notă: Se va ataşa obligatoriu diploma însoţită de un document ce va atesta calitatea de profesor  îndrumător al 
elevului/elevilor premianţi 

d. Pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare (de profil), 
participarea, în  calitate de membru al comisiei de 
evaluare/organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, 
interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul de 
activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului 
Educaţiei Naţionale 

6 p  

 

 Pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare (de 
profil)   

Max. 3 p 

 

 

Lot olimpic pentru faza internaţională 1,5  

Lot olimpic pentru faza naţională 1 
 

Lot olimpic pentru faza interjudeţeană/judeţeană 0,5  

 Participarea în  calitate de membru al comisiei de 
evaluare/organizare 

Max. 3 p  

faza internaţională 1,5  
faza naţională 1  
faza interjudeţeană/judeţeană 0,5   

e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi de învăţământ 
vocaţionale (concursuri cultural-artistice şi sportive), participarea, 
în  calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la 
concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori 
internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel 
internaţional, naţional sau interjudeţean/judeţean; organizarea de 
spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, 
naţional ori interjudeţean 

11 p 

 

 

 Pregătirea loturilor olimpice, (concursuri cultural-artistice 
şi sportive), activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale Max. 3 p  

Lot olimpic pentru faza internaţională 1,5  

Lot olimpic pentru faza naţională 1  

Lot olimpic pentru faza interjudeţeană/judeţeană 0,5  
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 Participarea, in calitate de membru al comisiei de 
evaluare/organizare, la concursurile şi olimpiadele 
judeţene/interjudeţene, naţionale ori internaţionale      

   

Max. 3 p  

Faza internaţională 1,5  
Faza naţională 1  
Faza interjudeţeană/judeţeană 0,5  

 Organizarea de concursuri si festivaluri la nivel 
internaţional, naţional sau interjudeţean/judeţean  Max. 3 p 

 

Nivel internaţional 1,5  

Nivel naţional 1  

Nivel interjudeţean/judeţean 0,5  

 Organizarea de spectacole, expoziţii, concerte 1 p  

 Organizarea de simpozioane la nivel internaţional, naţional   
ori interjudeţean/judeţean  Max. 2 p 

 

Nivel internaţional/ naţional 1,25   
Nivel interjudeţean/judeţean 0,75   

f. 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative 
organizate în şcoală, cu impact la nivel:    Max. 2,5 p   

Internaţional 1   
Naţional 0,75   
Judeţean/interjudeţean 0,5   
Local 0,25 

 
 

g. Activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în  
cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi 
de învăţare(adeverinţă unitatea de învăţământ) 

2 p  
 

h. Activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie 
(activităţi de remediere şcolară, grădiniţă de vară, de educaţie 
incluzivă, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru 
diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute 
la nivel judeţean/ naţional (adeverinţă unitatea de învăţământ 
avizată IŞJ) 

1,5 p  

 

i. Rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor 
activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de 
comunicare, antreprenoriale şi tehnice (adeverinţă unitatea de 
învăţământ) 

1 p  

 

j. Rezultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat:  2,5 p   
Nivel local/ judeţean/naţional 2   
Nivel internaţional 0,5   
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k. Activitatea de coordonator de programe educative şcolare şi 
extraşcolare sau de îndrumare a colectivelor redacţionale ale 
revistelor şcolare 

3 p  
 

 Coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare 2   
 Îndrumare a colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare 1   

l.  Participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU:   Max. 9 p   

 Cursuri de formare continuă acreditate CNFP cu 90 credite   max.4p 
(2p/curs)  

 

 Cursuri de formare continuă acreditate CNFP cu 60 credite max.3 p 
(1,5p/curs) 

 

 Cursuri de formare continuă acreditate CNFP sub 30 
credite 

max. 2p 
(1p/curs)   

m. Coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune 
comunitară (adeverinţă I.S.J.) 2 p   

n. Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă 
şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială (adeverinţă 
unitatea de învăţământ avizată IŞJ) 

2 p  
 

o. Participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 
pregătirea remedială (adeverinţă unitatea de învăţământ) 1 p  

 

p. Crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de  
e-learning pentru susţinerea progresului şcolar (adeverinţă unitatea 
de învăţământ) 

2 p  
 

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/ managerială – 10 puncte 
a. Elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, 

îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare 
didactice, reviste şcolare, avizate de IŞJ sau MECTS, după caz; 
cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN; elaborarea de 
programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de 
suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în 
dezvoltare locală 

1,75 p  

 

 Elaborarea de programe şcolare, de regulamente 0,25   

 Elaborarea de metodologii, îndrumătoare /ghiduri metodice  0,25   

 Elaborarea de manuale şcolare, auxiliare didactice  0,25   
 Elaborarea de reviste şcolare avizate de IŞJ sau de MECTS 0,25   
 Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu 

ISBN 0,50   

 Elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale 
noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul 
pentru opţional integrat în dezvoltare locală. 

0,25  
 

b. Elaborare de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul 
didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate 
cu ISBN 

0,75 p  
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c. Activitate de: Max. 3,50 p   
 evaluator de manuale  0,25   
 mentorat  

 0,25   

 formator  
              - curs formare de 3 zile/24 ore 

     - curs cu durată mai mare 

0,5 
1,00  

 

Activitate în domeniul sindical în cadrul federatiilor sindicale 
reprezentative la nivel de ramură învăţământ, precum şi în cadrul 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional 

0,50  
  

 

Participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale, 
naţionale şi/sau internaţionale  0,5   

Contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul 
problematicii învăţământului si educaţiei  0,5   

d.  
Activitate de: 

Max. 2,75 p 
   

metodist (adeverinţă IŞJ) 0,75   
Membru în Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul 
inspectoratului şcolar (adeverinţă IŞJ) 0,5   

Membru în Comisiile naţională de specialitate (adeverinţă 
MECTS) 0,75  

 

Coordonator de cerc pedagogic (adeverinţă IŞJ) 0,75   
e. Activitate: 

 
Max. 1,25 p 

   

desfăşurată în comisii tehnice de elaborare a unor acte 
normative/administrative cu caracter normative (adeverinţă IŞJ) 0,25   

desfăşurată în comisii consultative de dialog social şi în cadrul altor 
structuri de dialog social 0,25   

desfăşurată în Comisiile naţionale de specialitate (adeverinţă 
MECTS) 0,75  

 

3. Criteriul privind participarea la proiecte - 5 puncte 
a. Proiecte din fonduri structurale europene, proiecte internaţionale 

care au ca obiectiv performanţa scolară, progresul şcolar, 
dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, 
educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii 
preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la 
schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

Max. 3 p 
  

 

Coordonator proiect 2 p 
   

Membru în echipa de implementare 1p   

b. Proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor 
Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în 
învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5486/2011, 

2 p  
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materializate prin raport de activitate si  portofoliul personal 

4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ / conexe - 5 puncte 
a. Contribuţii individuale şi/sau în echipa la dezvoltarea instituţională 

a şcolii 1 p   

b. Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, 
proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., 
având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de 
predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale 

1 p  

 

c. Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, 
având drept obiectiv creşterea calitatii procesului de învăţământ 2 p   

d. Realizări  în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 
profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de 
învăţare). 

1 p  
 

TOTAL PUNCTAJ 100 p   
 

 
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. 

 
       

 
 
            
 


