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CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

CRITERIUL IV 
Analizat  şi aprobat în Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ în 

data de 17 ianuarie 2014 
( Detalierea punctajului conform anexei nr.2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului  
didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, anexă la  OMEN nr. 5451/2013) 

 

ACTIVITATEA METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ DOVEDITĂ  

PRIN DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (detaliere) 

 

1. Pentru activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată la nivelul şcolii, la nivel judeţean şi nivel 

naţional se iau în calcul ultimii 2 ani şcolari încheiaţi (
*
) (2011-2012 şi 2012-2013) 

 

a) LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT                      (MAXIM 6 p) 

 

   

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

mobilitate 

 

Activitate în cadrul comisiei metodice max. 1,5 p   

 Lecţii demonstrative (0,5p/lecţie) max. 1p   

 Referate metodice (0,25p/referat) max. 0,5p   

 
Sesiune de comunicări în cadrul Zilelor 

şcolii/Simpozioane organizate în şcoală (0,25p/referat) 
max. 1 p 

  

 Responsabil de comisii metodice (0,5p/an şcolar) max. 1 p   

 
Responsabil cu activităţi de perfecţionare (0,25p/an 

şcolar) 
max. 0,5 p 

  

 Activităţi extracurriculare cu caracter educativ max. 0,5 p   

 

Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare (etapa 

locală:0,5p/fiecare loc între 1 şi 5, 0,25p/fiecare loc între 1 

şi 20;pentru acelaşi elev punctajele nu se cumulează) 

max. 1 p 

  

 

Activităţi la nivelul şcolii: în asociaţii profesionale ale 

cadrelor didactice, structuri consultative de dialog 

social(comisie paritară),membru CA, membruCEAC, 

altele decât cele punctate anterior certificate de consiliul 

de administraţie al unităţii şcolare 

0,5 p 

  

 

Notă: la nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi 

ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de 

punctajul acordat la punctul IV.1.a 

 

b) LA NIVEL JUDEŢEAN       (MAXIM 8 p) 

 

   

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

mobilitate 

 

Activitate în cadrul cercului pedagogic max. 2 p   

 Lecţii demonstrative (1p/lecţie) max. 1p   
 Referate metodice (0,5p/referat) max. 1p   

 Metodist ISJ sau CCD  0,75 p   

 
Activitate desfăşurată ca formator local în 

proiecte educaţionale 
0,5 p 

  

 Membru al Consiliului consultativ pe disciplină 0,5 p   
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Rezultate obţinute de elevi la olimpiadele 

şcolare – nivel judeţean, concursuri din 

calendarul MENsau ISJ (premii sau menţiuni) 

(0,5p/premiu, 0,25p/menţiune) 

max. 2 p 

  

 

Membru în comisie la olimpiade şi concursuri 

şcolare/de ocupare a posturilor 

vacante/rezervate organizate la nivel 

local/judeţean (organizare, supraveghere, 

corectare, propunător de subiecte) 

max.1 p 

  

 Organizare  0,25p   

  Supraveghere,însoţire 0,25p   

  Propunător de subiecte(0,25)/corectare(0,25) 0,5p   

 
Participant la simpozioane, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice 
0,25 p 

  

 Responsabil de cerc pedagogic 0,5 p   

 

Activităţi la nivel judeţean (altele decât cele 

punctate anterior: formator local, membru în 

asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, 

etc.) certificate de inspectorul de specialitate 

0,5 p 

  

 

c) LA NIVEL NAŢIONAL        (MAXIM 10 p) 

 

   

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

mobilitate 

 Activitate desfăşurată ca formator naţional 1 p   

 Membru al Comisiei naţionale de specialitate 1 p   

 Membru al altor comisii naţionale 1 p   

 
Participare la sesiuni şi simpozioane naţionale 

(1p/premiu, 0,5p/menţiune, 0,25p/participare) 
max. 1,5 p 

  

 

Participarea la stagii de pregătire/formare 

naţionale şi internaţionale, inclusiv proiecte: AEL, 

PhareVET, Phare, Banca Mondială, Socrates, 

Leonardo da Vinci,Comenius, Gruntvig, Arion, 

proiecte finanţate din fonduri structurale şi de 

coeziune. 

max. 1 p 

  

 

Olimpiade şi concursuri interjudeţene şi naţionale 

din calendarul MENşi ISJ (organizare, 

supraveghere, însoţire, corectare, formulare 

subiecte, jurizare, rezultate) 

max. 3,5 p 

  

 Organizare/corectare, jurizare /formulare subiecte/  1p   

 Însoţire  0,75p   

 Supraveghere  0,25p   
 Rezultate obţinute de elevi (procentual =2,5p/premiu, 

1,5 p/menţiune 
   

 
Concursuri şi simpozioane interjudeţene (altele 

decât cele din calendarul MENsau ISJ) 
max. 1 p 

  

 
 Rezultate obţinute (1p/premiu, 0,5 p/menţiune, 0,25p 

/participare) 
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d) LA NIVEL INTERNAŢIONAL (PERFORMANŢE PROFESIONALE,  

LUCRĂRI PUBLICATE, ALTELE                                                            (MAXIM 12 p) 

 

   

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

mobilitate 

 

Olimpiade şi concursuri etapa internaţională 

(organizare, supraveghere, însoţire, corectare, 

formulare subiecte, jurizare, rezultate elevi) 

max. 8 p 

  

 Organizare / însoţire/supraveghere max. 2p   

 Formulare subiecte/corectare/jurizare 4p   

 Rezultate elevi (4p/premiu, 3 p/menţiune,1p/participare)    

 

Participări la seminarii, simpozioane, conferinţe, 

congrese (0,5p/seminar, simpozion, conferinţă, 

congres) 

 max. 2 p 

  

 
Articole de specialitate în publicaţii internaţionale 

(0,5p/articol) 
max. 2 p 

  

 

Notă:  

(
*
) pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se 

punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani 

şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic. 

În mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/institutorii din învăţământul primar/profesorii 

pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la 

catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea 

metodico-ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari 

încheiaţi. 

a. Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în 

considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2013-2014. 

b. Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în 

considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013. 

c. În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în 

considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a 

desfăşurat activitatea. 

 

2. Participare în colective de elaborare  a unor acte normative şi legislative vizând calitatea 

activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului 

la inspectoratul şcolar) 

 

   

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

mobilitate 

a 

Metodologii, regulamente, instrucţiuni 

aprobate de MEN(participarea în 

colective de elaborare) 

2p/ metodologie, 

regulament, instrucţiune, 

max. 6 p pentru toate actele 

normative 

  

b 
Programe şcolare aprobate de 

MEN(participarea în colective de 

elaborare) (1p/programă) 

1p/ programă şcolară, 

max. 4 p pentru toate 

programele 

  

c Manuale şcolare aprobate de MEN 
 7 p /manual/împărţite la nr. 

autori 

  

d 
Monografii/lucrări ştiinţifice 

înregistrate ISBN 

5 p /lucrare/monografie 

împărţite la nr. autori dar 

nu mai mult de 10p pentru 
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toate monografiile/lucrările 

e 
Ghiduri metodologice sau alte auxiliare 

curriculare/ de sprijin 

1 p pentru fiecare 

ghid/auxiliar curricular, dar 

nu mai mult de 4 p pentru 

toate ghidurile/auxiliarele 

curriculare 

  

f 

Articole de specialitate/studii de specialitate publicate în reviste de 

specialitate, la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN 
 0,5p/articol/împărţite la numărul de autori articol, dar nu mai mult de 3p pentru 

toate articolele 
 1 p/studiu/împărţit la numărul autori studiu, dar nu mai mult de 4p pentru toate 

studiile 

  

g 

Cărţi în domeniul educaţional/de 

specialitate, publicate cu ISBN, cu 

referent ştiinţific din domeniu 

5 p/carte 

publicată/împărţite la nr. de 

autori, dar nu mai mult de 

10p pentru toate cărţile 

  

h 
Mijloace de învăţământ omologate de 

MEN(2,5p/mijloc de învăţământ) 

max. 5 p/împărţite la nr. 

autori 

  

 

3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă  coordonate de MEN în ultimii 5 ani 

calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar):  formator AEL, PhareVET, Phare, 

Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci,Comenius, Gruntvig, Arion, proiecte finanţate din 

fonduri structurale şi de coeziune) altele decât cele punctate anterior  

(1p/fiecare program) ……………………………………max. 5p 

 

   

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

mobilitate 

 Coordonator program 1 p/proiect   

 Membru echipă proiect 0,5p/proiect   

 Formator în cadrul proiectului  0,5p/proiect   

 

4. Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de 

de MENîn ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar), finalizate cu 

Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă: 

 

   

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

mobilitate 

a Program de lungă durată (90 de credite) 3 p   

b Program de durată medie (60 de credite) 2 p   

c Program de scurtă durată (30 de credite) 1 p   

d Program cu mai puţin de 30 credite 0,5p   

 

Notă:  

 Punctajele de la punctul 4 lit.a)-d) pot fi cumulate. 

 

5. Participare la activităţi desfăşurate prin CCD, în cadrul programelor de formare continuă, 

aprobate de MENşi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, ş.a.) 

finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu 

adeverinţă/certificat/diplomă.                                                              (0,5p/10 ore /curs), max. 5p 
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NOTĂ: 

1. Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere 

de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru 

specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. 

2. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau 

mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. 


