
 

 

Anexa 1 
 

FIŞA DE EVALUARE  

a cadrelor didactice înscrise la selecţia pentru activităţi de instruire diferenţiată a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte 
 

Nr. 

crt. 
Criterii de acordare a punctajelor Punctaj maxim  

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

comisie 

1. Studii de specialitate 

1.1 Studii universitare/postuniversitare: 

• o licenţă (3 ani/4 ani) 

• masterat (1,5 ani/2 ani) 

• doctorat  

• alte studii absolvite cu certificat/ atestat 

 

 

10p 

8p 

12p 

6p 

  

1.2 Cursuri de formare în domeniul excelenței/ pregătirea tinerilor capabili de performanțe: 

• la nivel judeţean  

• la nivel naţional  

 

2p/curs 

4p/curs 

  

2. Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiadele şcolare, 

concursuri recunoscute de M.E.N. (adeverinţă din partea unităţii de învăţământ)*: 

2.1 Faza judeţeană/regională 

• premiul I  

• premiul al II-lea 

• premiul al III-lea 

• menţiune  

 

 

 

5p/premiu 

4p/premiu 

3p/premiu  

2p/ menţiune 

  

2.2 Faza naţională 

• premiul I  

• premiul al II-lea 

• premiul al III-lea 

• menţiune 

 

10p/premiu 

8p/premiu 

6p/premiu 

4p/menţiune 

  

2.3 Faza internaţională 

• medalie de aur/ premiul I  

• medalie de argint/ premiul II 

• medalie de bronz/ premiu III. 

• menţiune de onoar/ premiu special sau mențiunee 

 

50p/medalie 

40p/medalie 

30p/medalie 

20p/menţiune 

  



 

 

3. Pregătirea loturilor olimpice pentru concursuri/ olimpiade internaţionale/ naționale: 

3.1 Lot olimpic lărgit 

 

5p/ora de pregătire 

  

3.2 Lot olimpic restrâns 10p/ora de pregătire   

4. Activităţi desfăşurate în cadrul Comisiilor Centrale MEN/ISJ** 

4.1 Membru al Comisiei Naţionale de specialitate 

 

5p 

  

4.2 Membru al Comisiei Centrale de Elaborare a subiectelor pentru Concursul/Olimpiada 

de specialitate - etapa judeţeană 

 

5p/participare 

  

4.3 Membru al Comisiei Centrale de Elaborare a subiectelor pentru Concursul/Olimpiada 

de specialitate - etapa naţională- profesor traducător/ propunător de subiecte 

 

10p/participare 

  

4.4 Participarea, în calitate de membru al Comisiei Centrale pentru Concursul/Olimpiada de 

specialitate, la evaluarea probelor teoretice/experimentale 

 

10p/participare 

  

4.5 Participarea, în calitate de membru al Comisiei Judeţene pentru Concursul/Olimpiada 

de specialitate, la evaluarea probelor teoretice/ experimentale 

 

5p/participare 

  

4.6 Membru în grupurile de lucru CNEE, pentru elaborarea de subiecte pentru examenul de 

bacalaureat și examene naționale 

 

10p/an 

  

5. Activităţi didactice relevante** 

5.1 Formator  

 

2p/an 

  

5.2 Metodist 2p/an   

5.3 Profesor mentor 2p/an   

5.4 Responsabil comisie metodică 2p/an   

6. Participare cu lucrare la sesiuni de comunicări ştiinţifice/conferinţe/congrese pe 

problematica disciplinei de specialitate sau în didactica disciplinei** 

6.1 La nivel judeţean 

 

 

2p/participare 

  

6.2 La nivel naţional 4p/participare   

6.3 La nivel internaţional 8p/participare   

7. Contribuţie la cercetări ştiinţifice în specialitate sau metodolgia disciplinei predate** 10p/tema cercetată   

 Total punctaj 

 

   

*Se prezintă toate diplomele, adeverințele obținute de elevii pregătiți de cadrul didactic, dar în cazul în care exită foarte multe astfel de diplome se 

punctează cele obținute în ultimii 5 ani. 

** Se punctează rezultatele, activitățile din ultimii 5 ani. 


