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Domeniul 

evaluării 

Criterii de 

performanță 

Indicatori de 

performanță 

Punctaj 

maxim 

Justificarea 

punctajului 

Punctaj acordat Validare CP 

Auto- 

evaluare 

Evaluare 

comisie 

Evaluare 

CA 
 

1. 

Proiectarea 

activității 

1.1 Respectarea 

programei școlare, a 

normelor de elaborare a 

documentelor de 

proiectare, precum și 

adaptarea acesteia la 

particularitățile 

grupei/clasei  

1.1.1 Corectitudinea 

întocmirii 

documentelor de 

proiectare didactică 

4   - existenţa 

planificărilor 

calendaristice şi a celor 

pe unităţi de învăţare cu 

respectarea programelor 

şcolare în vigoare – 1p.  

- predarea la termen a 

documentelor de 

proiectare didactică- 2p. 

- existența 

documentelor de 

interpretare a 

    



rezultatelor evaluării 

inițiale- 1p. 

1.2 Implicarea în 

activitățile de 

proiectare a ofertei 

educaționale la nivelul 

unității.  

1.2.1. Elaborarea de 

propuneri pentru  

activități de 

proiectare la nivelul 

unității. 

2 - propunerea de cursuri 

opționale – 1p. 

- existența avizelor 

necesare pentru 

derularea disciplinelor 

opționale – 1p. 

    

1.3 Folosirea 

tehnologiei informării 

și comunicării (TIC) în 

activitatea de 

proiectare.  

1.3.1 Modalitatea 

de prezentare a 

documentelor de  

proiectare.  

3 - tehnoredactarea 

tuturor documentelor 

specifice portofoliului 

propriu(planificări, 

teste, fișe de lucru,  etc). 

- 3p 

    

1.4 Proiectarea unor 

activități 

extracurriculare 

corelate cu obiectivele 

curriculare, nevoile și 

interesele educabililor, 

planul managerial al 

unității.  

 

 

1.4.1 Elaborarea 

documentelor 

proiective pentru 

activități 

extracurriculare ce 

se încadrează în 

direcțiile strategice 

educative ale școlii, 

1.4.2. Proiectarea și 

derularea de 

proiecte 

educaționale în care 

să fie implicați 

parteneri locali, 

județeni, naționali 

sau internaționali 

(autorități publice, 

ONG-uri, instituții) 

6 - participarea la 

activități 

extracurriculare care se 

încadrează în strategiile 

educative ale școlii 

(concerte, expoziții, 

serate, audiții)- 2p 

- inițierea (coordonarea) 

și derularea  de proiecte 

educaționale în care să 

fie implicați parteneri 

locali, județeni, 

naționali sau 

internaționali   – 2p 

- Proiectarea  și 

derularea de activități în 

cadrul  programului „ 

Școala Altfel” - 2p 

 

 

    

 Total punctaj  1   15      

 

2. 

Realizarea 

activităților 

2.1 Utilizarea unor 

strategii didactice care 

asigură caracterul 

aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor 

2.1.1 Utilizarea 

unor strategii 

didactice care 

asigură caracterul 

aplicativ al învăţării 

2 - realizarea lecțiilor care 

îmbină aspectele 

toretice cu cele practice/ 

integrarea în activitățile 

de învățare a metodelor 

    



didactice  specifice. şi formarea 

competenţelor 

specifice. 

activ-participative 

(consemnate în raportul 

catedrei, fișe de 

asistență) - 2p 

2.1.2 Aplicarea 

metodelor 

diferenţiate, în 

funcţie de 

particularităţile 

clasei, elevilor. 

2 - existența la portofoliul 

personal a materialelor 

didactice, suporturi de 

curs, fișe de lucru 

corelate metodelor 

activ-participative 

selectate. - 2p 

    

2.1.3 Desfășurarea 

activităților  

remediale/de  

recuperare pentru 

elevii cu dificultăți 

de învățare  

2 - existența programului 

remedial la dosarul 

catedrei - 2p 

    

2.1.4 Desfășurarea 

activităților de 

pregătire a elevilor 

capabili de 

performanță în 

vederea participării 

la olimpiadele 

școlare, concursuri 

zonale sau 

naționale, 

desfășurate în afara 

orelor de curs. 

3 - existența programului 

de pregătire pentru 

performanță în dosarul 

catedrelor / procese 

verbale ale ședințelor de 

pregătire. -3p 

    

2.1.5 Desfasurarea 

activităților de 

pregătire 

suplimentară în 

vederea susținerii 

examenelor 

naționale (Evaluare 

Națională, 

Bacalaureat) și a 

examenelor de 

specialitate.(atestat) 

3 - existența planificărilor 

și a proceselor verbale 

ale ședințelor de 

pregătire la dosarul 

comisiei -3p 

    



 

2.2 Utilizarea eficientă 

a resurselor materiale 

din unitatea de 

învăţământ în vederea 

optimizării activităţilor 

didactice-inclusiv 

resurse TIC. 

2.2.1. Activități 

didactice care au 

utilizat resursele 

materiale existente 

în unitate.  

3 - consemnarea în 

rapoartele comisiilor, în 

fișele de inspecție a  

activităților care 

utilizează baza logistică 

existentă în școală 

(AEL, laboratoare, 

cabinete, soft-uri 

educaționale, mijloace 

audio-video)- 3p 

    

2.2.2  Inițierea de 

activități cu elevii, 

cu părinții, cu 

sponsorii pentru  

dotarea sălilor de 

clasă/atelier/sală de 

studiu , pentru 

îmbunătățirea 

esteticii școlii. 

2 - documente care atestă 

atragerea sponsorizării 

(facturi, contracte de 

sponsorizare, etc) -2p 

    

2.3 Diseminarea, 

evaluarea şi valorizarea 

activităţilor realizate. 

2.3.1. Diseminarea 

rezultatelor obţinute 

în şedinţele 

comisiilor 

metodice, sesiuni de 

comunicări, cercuri 

pedagogice sau în 

revista școlii . 

2 - procese verbale ale 

ședințelor comisiei 

/cercului pedagogic 

organizat/ articole în 

revista școlii în care 

sunt prezentate 

activitățile realizate - 2p  

    

2.3.2 Lucrări și 

articole de 

specialitate 

publicate sub 

semnătură proprie. 

1 - existența articolelor/ 

lucrărilor de specialitate 

la dosarul comisiei 

metodice - 1p 

    

2.4 Organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracuriculare, 

participarea la acţiuni 

de voluntariat. 

2.4.1 Inițierea și 

participarea la 

activități 

extracuriculare și de 

voluntariat.  

2 - realizarea activităților 

extracurriculare, 

menționate în 

programul  de activități 

extrașcolare la nivelul 

unității – 1p 

- adeverință/protocol 

    



colaborare ca atestă 

implicarea în cel puțin o 

activitate de voluntariat 

- 1p  

2.5 Formarea 

deprinderilor de studiu 

individual şi în echipă 

în vederea 

formării/dezvoltării 

competenţei de „a 

învăţa să înveţi”. 

2.5.1 Promovarea 

strategiilor 

didactice axate pe 

dezvoltarea la elevi 

a deprinderilor de 

lucru individual şi 

pe echipe. 

3 - activități de lucru 

individual și în echipă 

repartizat elevilor 

(activități de echipă 

pentru realizarea de 

proiecte, portofolii 

didactice/ cor/orchestră/ 

muzică de 

cameră/expoziții )-3p 

    

 Total punctaj 2  25      

3. 

Evaluarea 

rezultatelor 

învățării  

3.1 Asigurarea 

transparenței criteriilor, 

a procedurilor de 

evaluare şi a 

rezultatelor activităților 

de evaluare. 

3.1.1 a. Elaborarea 

de indicatori şi 

descriptori de 

performanţă pentru 

fiecare activitate de 

evaluare. 

 

3 -existența baremelor de 

corectare pentru toate 

evaluările/ probele 

aplicate elevilor – 2p 

- asigurarea ritmicității 

notării elevilor 

verificată de Comisia de 

monitorizare a notării 

ritmice - 1p 

    

3.2 Aplicarea testelor 

predictive, interpretarea 

şi comunicarea 

rezultatelor. 

3.2.1 Aplicarea 

testelor iniţiale şi 

interpretarea lor cu 

rol de diagnoză. 

2 - existența testelor 

inițiale și interpretarea 

acestora la dosarul 

comisiei - 2p 

    

3.3 Utilizarea 

diverselor instrumente 

de evaluare, inclusiv a 

celor din banca de 

instrumente de evaluare 

unică. 

3.3.1 Diversitatea 

instrumentelor de 

evaluare folosite. 

4 -documente la dosarul 

comisiei sau fișe de 

asistență care atestă 

selectarea şi aplicarea 

tehnicilor şi 

instrumentelor selective 

de evaluare -2p 

- Participarea la 

simulările sau 

examenele organizate la 

nivel de şcoală.- 2p 

    

3.4 Promovarea 3.4.1 Promovarea în 4 - existența în portofoliul     



autoevaluării şi 

interevaluării. 

rândul elevilor a 

unui sistem de 

autoevaluare şi 

interevaluare. 

personal a unor proiecte 

de activități care 

stimulează 

autoevaluarea sau inter-

colegială - 2p 

- realizarea de 

concursuri, prezentări, 

expoziții cu materiale 

produse de elevi, 

participarea elevilor la 

jurizarea lucrărilor - 2p 

3.5 Evaluarea 

satisfacţiei 

beneficiarilor 

educaţionali 

3.5.1 Realizarea de 

activități care 

contribuie la 

creșterea gradului 

de satisfacție a 

beneficiarilor 

5 - rezultatele înregistrate 

de elevi la examenele 

naționale (Evaluare 

Națională și 

Bacalaureat) și la 

olimpiadele școlare- 2p 

- rezultate obținute cu 

elevii la concursuri 

specifice disciplinei – 

2p 

- aplicarea și 

interpretarea de 

chestionare de 

satisfacție aplicate 

elevilor și părinților-1p 

    

3.6 Coordonarea 

elaborării portofoliului 

educaţional ca element 

central al evaluării 

rezultatelor învăţării. 

3.6.1 Contribuția la 

conținutul 

portofoliului 

educațional al 

elevului  

2 - existența portofoliului 

personal al elevului la 

disciplina predată în 

concordanță cu cerințele 

curriculare – 2p 

 

    

 Total punctaj 3  20      

4. 

Management

ul clasei de 

elevi 

4.1 Stabilirea unui 

cadru adecvat (reguli de 

conduită, atitudini, 

ambient) pentru 

desfăşurarea 

activităţilor în 

conformitate cu 

4.1.1. Implicarea în 

activități de 

instruire a elevilor 

cu privire la regulile 

de conduită 

necesară în 

activități școlare și 

3 - participarea la 

ședințele cu părinții 

pentru informarea 

acestora cu privire la 

evoluția școlară a 

elevului – 1p 

- preocuparea pentru 

    



particularităţile clasei 

de elevi. 

extrașcolare. respectarea de către 

elevi a ROI- 1p 

- folosirea unui limbaj 

adecvat în relaționarea 

cu elevii - 1p 

 4.2 Monitorizarea 

comportamentului 

elevilor şi gestionarea 

situaţiilor conflictuale. 

4.2.1 Implicare în 

monitorizarea 

comportamentului 

elevilor şi 

gestionare a 

situaţiilor 

conflictuale. 

4 - capacitatea de 

gestionare a situațiilor 

conflictuale între elevi, 

rezolvarea lor pe cale 

pașnică - 2p 

- asistența și consilierea 

oferită familiilor pentru 

corijarea deficiențelor 

elevilor – 2p 

    

 4.3 Cunoaşterea, 

consilierea şi tratarea 

diferenţiată a elevilor. 

4.3.1.Identificarea 

particularităţilor 

psihologice ale 

elevilor, a 

climatului familial 

şi implicarea în 

consilierea lor. 

2 - activități de consiliere 

a elevilor reflectate în 

lectoratele/ședințele cu 

beneficiarii și în 

progresul școlar al 

acestora - 2p 

    

 4.4 Motivarea elevilor 

prin valorizarea 

exemplelor de bună 

practică. 

4.4.1 Implicarea 

activă a elevilor în 

viaţa şcolară prin 

valorizarea 

exemplelor de bună 

practică. 

3 - implicarea elevilor în 

proiecte educaționale și 

activităţi extracuriculare 

-2p 

- popularizarea 

rezultatelor deosebite 

ale elevilor în presă, 

revista școlii - 1p 

    

 Total punctaj 4  12      

5. 

Management

ul carierei şi 

al dezvoltării 

personale 

5.1 Valorificarea 

competenţelor 

ştiinţifice, didactice şi 

metodice dobândite 

prin participarea la 

programele de formare 

continuă/perfecţionare 

5.1.1 Participarea la 

cursuri de formare 

care să asigure 

acumularea celor 90 

de credite, cumulat 

pe ultimii 5 ani 

1 - adeverințe care atestă 

participarea la cursuri și 

acumularea creditelor-

1p 

    

5.1.2 Susținerea de 

referate/lecții în 

cadrul comisiilor 

metodice  

1 - susținerea de 

referat/lecție  la nivelul 

catedrei – 0,5 p 

- susținere de referat/ 

    



lecție la nivelul cercului 

pedagogic – 0,5 p 

5.2 Implicarea în 

organizarea activităţilor 

metodice la nivelul 

comisiei/catedrei/ 

responsabil. 

5.2.1 Organizarea şi 

participarea la 

activităţi metodice. 

1 - documente existente la 

dosarul comisiei care 

atestă participarea sau 

organizarea de activități 

metodice desfășurate  la 

nivelul unității sau CCD 

-1p 

    

5.2.2 Responsabil 

catedră/comisie 

metodică 

1 - decizie de numire 

emisă de unitate -1p 

    

5.3 Realizarea/ 

actualizarea 

portofoliului 

profesional şi dosarului 

personal 

5.3.1 Actualizarea 

portofoliului 

personal şi 

contribuţia la 

actualizarea 

portofoliului 

catedrei/comisiei. 

1 - existența portofoliului 

personal și  a 

documentelor elaborate 

pentru dosarul comisiei 

- 1p  

    

5.4 Dezvoltarea 

capacităţii de 

comunicare şi 

relaţionare în interiorul 

şi în afara unităţii (cu 

elevii, personalul şcolii, 

echipa managerială şi 

cu beneficiarii din 

cadrul comunităţii-

familiile elevilor). 

 

 

5.4.1 Comunicarea 

şi relaţionarea 

eficientă cu tot 

personalul şcolii, 

elevi, părinţi şi 

parteneri externi. 

2 - realizarea corectă și 

completă a înscrisurilor 

în catalog – 0,5 p 

- utilizarea carnetului de 

note ca metodă de 

informare pentru părinți 

– 0,5p 

- respectarea 

programului orar de 

predare -0,5p 

- asigurarea unei 

relaționări adecvate cu 

elevii, părinții, colegii-

0,5p 

    

 5.5 Manifestarea 

atitudinii moral-civice, 

respectarea 

deontologiei 

profesionale  

5.5.1 

Comportamentul 

cadrului didactic în 

colegiu  

1 - semnarea la timp a 

condicii de prezență – 

0,5p 
- realizarea serviciului 

pe școală conform 

graficului și 

îndeplinirea atribuțiilor 

    



specifice, printr-o 

prezență activă, 

preventivă, pe holurile 

școlii în timpul pauzelor 

– 0,5 p 

 Total punctaj 5   8      

6. 

Contribuţia 

la 

dezvoltarea 

instituţională 

și 

promovarea 

imaginii 

unităţii 

şcolare 

6.1 Dezvoltarea de 

parteneriate și proiecte 

educaționale în vederea 

dezvoltării 

instituționale  

6.1.1 Implicarea și 

derularea de 

proiecte de 

parteneriat  

2 - existența proiectelor 

de parteneriat cu școala 

în care este implicat 

cadrul didactic -2 p 

 

    

6.2. Promovarea ofertei 

educaționale .  

6.1.2 Implicarea în 

activități de 

promovare a școlii  

3 - participarea la Târgul 

Ofertelor Educaționale-

1p 
- postarea pe site-ul 

școlii, în  mass-media a 

unor  informații despre 

activitatea catedrei 

/comisiei, clasei – 1p 

-  participarea la 

activitățile 

artistice(concerte, 

expoziții) prin care se 

promovează activitatea 

colegiului.- 1p 

    

6.3 Promovarea 

imaginii școlii în 

comunitate, prin 

participarea și 

rezultatele elevilor la 

olimpiade, concursuri, 

competiții, activități 

extracurriculare și 

extrașcolare.  

6.3.1 Participarea 

elevilor și obținerea 

de rezultate la 

olimpiadele și 

concursurile avizate 

MEN și incluse în 

Calendarul 

activităților 

aprobate de MEN  

4 - premii obținute la 

etapa locală – 2p 

- premii obținute la 

etapa județeană / zonală 

– 3 p 

–  premii obținute la 

faza națională – 4p 

    

6.3.2 Participarea în 

comisii de 

organizare și 

desfășurare a EN, a 

examenului de 

Bacalaureat, 

2 - decizii ale comisiilor- 

2p 

    



examene de 

aptitudini. 

6.4 Realizarea/ 

participarea la 

programe/activități de 

prevenire și combatere 

a violenței și 

comportamentelor 

nesănătoase în mediul 

școlar, familie și 

societate.  

6.4.1 Organizarea 

de acțiuni de 

diseminare a 

informațiilor legate 

de combaterea 

comportamentelor 

nesănătoase. 

1 - activităţi desfășurate și 

consemnate în dosarul 

catedrei/ mapa 

dirigintelui – 1 p 

    

6.4.2. Popularizarea 

prevederilor ROI în 

cadrul colectivelor 

de elevi, în rândul 

părinților; activități 

de combatere a 

violenței. 

1 - activități de 

popularizare ROI și 

combaterea violenței  la 

ore de dirigenție, la 

ședințele cu părinții- 1p 

    

6.5 Respectarea 

normelor, procedurilor 

de sănătate și securitate 

a muncii și de PSI și 

ISU pentru toate 

tipurile de activități 

desfășurate în cadrul 

unității de învățământ 

precum și a sarcinilor 

suplimentare 

6.5.1 Participarea la 

activități de 

protecție a muncii, 

la exerciții de 

alarmare- evacuare. 

1 - respectarea planificării 

pentru efectuarea 

controlului de medicina 

muncii – 0,5 p 

- participarea la 

exercițiile de evacuare 

desfășurate semestrial- 

0,5 p 

    

 6.6 Implicarea activă în 

crearea unei culturi a 

calității la nivelul 

organizației.  

6.6.1. Aportul la 

creșterea calității 

activității unității 

școlare.  

1 - membru CEAC sau în 

altă comisie din școală - 

0,5 p 
- aplicarea 

chestionarelor de 

satisfacție și raportarea 

corectă a datelor 

solicitate de CEAC- 

0,5p 

    

 Total punctaj 6  15      

7. 

Conduita 

profesională 

7.1. Manifestarea 

atitudinii morale și 

civice (limbaj, ținută, 

respect, comportament) 

7.1.1. Atitudine 

moral-civică 

conformă cu 

statutul cadrului 

2 - promovarea unei 

atitudini de înaltă ţinută 

morală faţă de colegi, 

educabili şi părinţii 

    



didactic. acestora- 2 p 

7.2. Respectarea și 

promovarea 

deontologiei 

profesionale.  

7.2.1. Promovarea 

deontologiei 

profesionale și a 

respectului față de 

ceilalți.  

3 - respectarea codului 

etic al cadrului didactic 

- 3 p 

    

 Total punctaj 7    5       

 Total punctaj fișă 

evaluare  

 100      

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este: 

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine 
- de la 84,99 până la 71de puncte, calificativul Bine 

- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător 
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător  
 

Data.................................... 

Nume și prenume cadru didactic evaluat...............................................................                    Semnătura.......................................... 

   

Nume și prenume responsabil comisie metodică..............................................                   Semnătura....... ........................ 
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prof. Tereza Sandu                                         Semnătura....................      Sorina Șom, reprez. Primar                               Semnătura................... 

prof. Dragoș Lipan                                         Semnătura.....................     Manuela Cristache, reprez. Comitet Părinți      Semnătura................... 

Larisa Băzăvan, reprez. Consiliu Local         Semnătura......................    Raluca Pârlițeanu, reprez. Comitet Elevi          Semnătura...................      

                                                                           

                                                          Reprezentant sindicat: prof. Nicolae Lupu / prof. Roxana Furtună 

                                                  …...................................................................................................................... 


