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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI  CERCETĂRII 

ŞI TINERETULUI  

INSPECTORATUL  ŞCOLAR AL JUDEłULUI ALBA 

510009 ALBA IULIA  STR. GABRIEL 

BETHLEN NR 7 TEL. + (40)258-811662 FAX. 

+(40)258-817663 
 

             Se certifică exactitatea datelor 
       

            Director 
            LS 

 

FIŞĂ DE EVALUARE  - PROFESORI GIMNAZIU ŞI LICEU 
pentru obŃinerea gradaŃiei de merit – 2010 

 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN Ă – LATINA  

 
NUMELE ŞI PRENUMELE  
INCADRAT LA UNITATEA SC.  
SPECIALITATEA  
VECHIMEA ÎN ÎNV ĂłĂMÂNT  
 
CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE C ĂTRE CANDIDAT  
(o vechime in invatamntul preuniversitar de peste 3 ani) 
(perioada evaluata  1.09.2005-31.08.2009) 
(acte doveditoare) 
 
Notă: pentru înscrierea la concursul de obŃinere a gradaŃiei de merit, candidatul trebuie să aibă calificativul „Foarte bine” în fiecare an  şcolar din perioada evaluării 

 
1. CRITERIUL ACTIVIT ĂłILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIV Ă, CUM SUNT: 
 

Criterii                                                                                            
55 pct 

Pct. max 01.09.2005. 
31.08.2006. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2006. 
31.08.2007. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2007. 
31.08.2008. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2008. 
31.08.2009. 

Autoev    Ev. ISJ 

Detal.pct. (max.) 

a) Rezultate deosebite obŃinute în pregătirea preşcolarilor 
şi elevilor în raport cu standardele curriculare de performanŃă, 
materializate în rezultatele elevilor la  

� clasă  

5 
 
 
 

         
 
 

2 
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� testări si examene de sfarsit de ciclu 
 

3 
 

b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a 
disciplinei prin utilizarea programului AEL, in cadrul scolii, 
daca exista conditiile tehnice necesare.  

2         2 

c) PerformanŃe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri 
de profil/olimpiadele scolare, concursuri cultural-artistice si 
sportive recunoscute de MECT materializate în obŃinerea 
locurilor I,II,III,  menŃiuni si premii speciale la faza 
internationala si locurile I,II,III,  mentiuni si premii speciale la 
faza nationala, judeteana si interjudeteana/regionala, precum 
si in obtinerea de premii speciale : 

  
 
 
 
Notă: Echipa se echivalează cu o persoană. 
 Se vor cumula atât premiile obŃinute de către mai 
mulŃi elevi, cât şi cele obŃinute de acelaşi elev, succesiv 
(faza judeŃeană, naŃională, internaŃională), fără însă a 
depăşi munctajul maxim. 

15         int. max 15 
(6 premiul I, 5 II ,4 III, 3 
mentiune si premii 
speciale) 
nat. . max 10 (5 premiul I, 
4 II, 3 III,2 mentiune si 
premii speciale) 
jud .max 8 (4 premiul I, 3 
II, 2 III, 1 mentiune ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d)  Pregatirea loturilor olimpice  pentru concursurile scolare , 
participarea in calitate de membru al comisiei sau al 
comitetului de organizare , la concursurile si olimpiadele 
judetene, interjudetene ( incluse in programul de activitati si 
in calendarul inspectoratelor scolare /MECT) , nationale si 
internationale 

5         5(nivel international, 4 
national, 3interjudeŃean 
2judetean) 
 

e) 0rganizarea de concursuri si festivaluri la nivel 
international, national sau interjudetean; organizarea si 
participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la 
nivel international , national, interjudetean, judetean. 

5         5internaŃional, 4naŃional, 
3 interjudeŃean,2judetean 
 

f)Rezultate notabile obtinute in activitati culturale si 
educationale organizate in  scoala  si finalizarea unor proiecte 
de parteneriat  educational  

2          
 

g)Activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta 
sau cu elevi cu dificultati de invatare 

2          

h)Activitati desfasurate in vederea realizarii echitatii in 
educatie ( activitati de remediere scolara ,activitati de 
desegregare, de educatie incluziva, nediscriminatorie, de 
educatie multiculturala, programe de educatie a părintilor 
recunoscute la nivel judetean/national.). 

1          
 

i)Rezultate masurabile /cuantificabile obtinute in desfasurarea 
unor activitati practice , educative pentru formarea de abilitati 
de comunicare, antreprenoriale si tehnice; 

1          

j)Rezultate masurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea 3         3/naŃ/internaŃ. 
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unor proiecte de parteneriat educational, la nivel 
judetean/national/international si in activitati de voluntariat , 
la nivelul comunitatii locale; 

2jud./ reg. 
 

k)Activitate de coordonator de programe educative, şcolare şi 
extraşcolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale 
revistelor scolare    

2         2(2 consilier, 1  revista 
scolara) 

l)Pariciparea la cursuri de formare; 10         6 ( 1p/curs de 
perfectionare prin 
CCD/Universitate 
 4/ Master sau Studii 
aprofundate) 

m)Coordonarea activitatii din cadrul Strategiei nationale de 
actiune comunitara 

1          

n)Integrarea copiilor cu cerinte educative speciale in scolile 
de masa si desfasurarea activitatilor de educatie remediala 

1          

 
 

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMAN łE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTIC Ă, MATERIALIZATE ÎN: 
 
Criterii                                                                                                  
30 pct 

Pct. 
max 

01.09.2005. 
31.08.2006. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2006. 
31.08.2007. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2007. 
31.08.2008. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2008. 
31.08.2009. 

Autoev    Ev. ISJ 

Detal. Pct. 
(max.) 

Obs. 

a) ContribuŃii la elaborarea de materiale avizate de ISJ sau 
MECT 

-programe şcolare, regulamente, metodologii, 
îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, 
auxiliare didactice, 
-reviste avizate de ISJ/MECT,  
-elaborarea de carti in domeniul educational, 
inregistrate cu ISBN, crearea de softuri 
educationale de specialitate, platforme de 
elearning avizate de MECT, 
 -elaborarea de programe scolare pentru  
discipline optionale noi, insotite de un suport de 
curs, 
- elaborarea unui curriculum pentru optional 
integrat in dezvoltarea locala  

9 
         

3 
 
 
1 
3 
 
 
1 
 
1 

 

b) Eleaborarea de carti si lucrari stiintifice, publicate in 
domeniul didacticii, specialitatii si managementului 
educational, inregistrate cu ISBN : 

3 
 

         
3 

 
 

c) Activitati de: 
-Evaluator de manuale 
-De mentorat 
- Formator 
 
 

11          
2 
2 
2 (1 pentru 
cursuri  cu o 
durata mai 
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-Activitate in domeniul sindical  
- Contributii la cercetarea stintifica de specialitate sau in 
domeniul problematicii invatamantului si educatiei, 
concretizate prin publicatii in reviste de specialitate si publicatii 
agreate de MEdC  
 
 
- Participarea la comunicari, simpozionane (judetene, zonale, 
nationale sau internationale) 

mica de 3 
zile) 
1 
3 (3p 
internaŃ, 2 
p.naŃional,  
1p.jud/zonal
) 
 
 
1 

d) Activitate ca metodist , membru in consiliul consultativ de 
specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si in comisia 
nationala de specialitate,coordonator de cerc pegagogic. 

5         5 metodist 
4membru 
comisia 
nationala,  
3coordonato
r de cerc 
pedagogic) 
2 membru 
consiliul 
consultativ 

 

e) Activitate desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de 
elaborare a unor acte normative /administrative cu caracter 
normativ , in cadrul unor comisii consultative de dialog social 
si al altor structuri de dialog social si in comisiile nationale de 
specialitate . 

2           

 
 
3. CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE, ÎN CADR UL PROGRAMELOR DE REFORM Ă EDUCAłIONAL Ă, COORDONATE 
DE ISJ SAU MECT, ALłI PARTENERI  etc. recunoscute de MECTS 
 
Criterii                                                                   
10pct 

Pct. max 01.09.2005. 
31.08.2006. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2006. 
31.08.2007. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2007. 
31.08.2008.  

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2008. 
31.08.2009. 

Autoev    Ev. ISJ 

Detal. pct. 
(max.) 

Ob.s 

� elaborare de proiecte validate         6  
� participare la proiecte 

validate 

10 
        4  
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4.CRITERIUL PRIVIND CRE ŞTEREA PRESTIGIULUI UNIT ĂłII DE ÎNV ĂłĂMÂNT, PRIN SPORIREA CALIT ĂłII  ACTULUI 
EDUCAłIONAL, MANIFESTAT PRIN LOCUL OCUPAT DE ACEASTA ÎN I ERARHIA STABILIT Ă DE ISJ CA URMARE A: 
Criterii                                                                                       
5pct 

Pct. 
max 

01.09.2005. 
31.08.2006. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2006. 
31.08.2007. 

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2007. 
31.08.2008.  

Autoev    Ev. ISJ 

01.09.2008. 
31.08.2009. 

Autoev    Ev. ISJ 

Detal. 
pct. 

(max.) 

Obs. 

a)   Contributii individuale si /sau in echipa la 
dezvoltarea teoriei si practicii managementului 
educational si institutional, in contextul reformei 
invatamantului. 

        1  

b)  Atragerea de finantari extrabugetare pentru 
unitate, programe , proiecte centre de documentare 
si informare , laboratoare etc. avand ca efect 
cresterea calitatii institutiei si a procesului de 
predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-
materiale. 

        1  

c)   Realizari de proiecte extracurriculare , cu 
finantare extrabugetara: 

        0,5  

d)Realizari de activităŃi în cadrul unor parteneriate 
cu institutii din domeniul educatiei si al culturii 
(universitati, biblioteci, muzee, centre de cultura, 
case de cultura, asociatii , fundatii etc.)la nivel local, 
regional, international. 

        0,5  

e) Realizari in ceea ce priveste educatia 
adultilor si a reconversiei 
profesionale(cursuri,programe,materiale 
auxiliare,platforme de invatare) 

5 

        1 
 

 

f) Alte activit ăŃi, inclusiv cele sindicale, care 
nu se reg ăsesc în fi şă 

         1  

 PUNCTAJ 

 Max Autoevaluare Evaluare ISJ 

 400   

Data________________          Semnătura___________ 
 
Notă. Punctajul minim pentru  depunerea dosarului în vederea obŃinerii  gradaŃiei de merit,  stabilit de Consiliul de administraŃie al ISJ Alba , este de 40 
puncte. Evaluarea punctajului candidaŃilor de către comisia ISJ se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar. 
__________________________________________________________________________________ 
Se completează de către inspectorul şcolar de specialitate. 
 

Raportul de autoevaluare  
Aprecierea Consiliului profesoral  
Aprecierea directorului unităŃii şcolare/inspectorului de management  
Raportul inspectorului şcolar de specialitate   
            
  Semnătura evaluatorului____________ 


