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Modificată conform Ordinului nr. 3189/2021 

Anexa 2 (Anexa 2 la Metodologie) 

Validată în C.P. din data 23.03.2022 

Aprobată  în C.A. din data 30.03.2022 

Nr. înregistrare: 2670/01.04.2022                                                                                                         

 

FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

NUMĂRUL FIŞEI POSTULUI : .................................................. 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: ............................... 

SPECIALITATEA ………………………………………….. 

PERIOADA EVALUATĂ : .......................................................... 

CALIFICATIVUL ACORDAT : ..................................................... 

Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectarea 

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Respectarea programei şcolare, a 

normelor de elaborare documentelor 

de proiectare, precum şi adaptarea 

acesteia la particularităţile grupei/ 

clasei 

 

Surse/dovezi: planificare 

înregistrată, teste inițiale, analiza 

rezultatelor la testele inițiale, 

proiecte didactice, fișe de laborator, 

fișe de lucru, plan de măsuri 

remediale; chestionare pentru 

stabilirea stilurilor de învățare 

pentru elevi 

Elaborarea planificărilor calendaristice, cu 

respectarea programelor școlare/ 

curriculumului, în acord cu metodologia 

recomandată şi actualizarea lor. Prezentarea 

acestora spre verificare şi aprobare 

responsabilului comisiei metodice şi 

directorului în termenul stabilit 

2 p 

    

Elaborarea proiectului didactic respectând 

următoarele repere: 

a) Stabilirea obiectivelor lecţiei 

b) Fixarea conţinutului activităţilor de 

învăţare 

c) Corelarea strategiei didactice cu 

obiectivele şi conţinuturile activităţilor 

d) Transmiterea accesibilă a informaţiei 

1 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conform nivelului de pregătire al elevilor 

Proiectarea didactică întocmită pe baza 

evaluării iniţiale şi a particularităţilor de 

vârstă/nevoilor copiilor/elevilor; Aplicarea 

chestionarelor pentru stabilirea stilurilor de 

învățare ale elevilor; 

1 p 

    

1.2 Implicarea în activităţile de 

proiectare a ofertei educaţionale la 

nivelul unităţii 

 

Surse/dovezi: fișele de opțional 

CDȘ/CDL aprobate de I.S.J.; 

propuneri pentru oferta 

educațională, planul managerial/de 

activitate al comisiei, procese 

verbale de la acțiuni de promovare 

a ofertei educaționale; 

Proiectarea ofertei educaţionale 

(participarea la consultarea elevilor/ 

părinților, propunere de opțional etc.) 

1 p 

    

Proiectarea și avizarea programelor pentru 

disciplinele opționale alese C DȘ/CDL 
1 p 

    

Participarea la acțiunile de promovare a 

ofertei educaţionale a unității de învățământ 

1 p 

    

1.3 Folosirea TIC în activitatea de 

proiectare 

 

 

Surse/dovezi: planificarea 

calendaristică tehnoredactată, 

graficul desfășurării orelor; postări 

pe platformă, fișe de lucru, graficul 

de utilizare al laboratorului/ 

cabinetului; 

Elaborarea documentelor de proiectare prin 

tehnoredactarea lor la calculator; 

programarea în timp pe semestru a 

activităţilor de învăţare, asigurând 

parcurgerea completă a conţinuturilor 

propuse şi adaptarea acestora la 

particularităţile clasei 

1 p 

    

Existenta proiectării didactice 

personalizate, în format electronic, în 

portofoliul personal 

1 p 

    

Accesarea platformei Google Classroom/ 

MEET și postarea materialelor didactice la 

cursurile de pe platformă 

1 p 

    

1.4 Proiectarea activităţilor suport 

pentru învățarea în mediul online și 

a instrumentelor de evaluare 

aplicabile online, din perspectiva 

principiilor de proiectare didactică  

 

Surse/dovezi: planificarea 

Proiectarea activităţilor suport pentru 

învăţarea în mediul online, din perspectiva 

principiilor de proiectare didactică, folosind 

aplicații specfice (Google/MEET și/sau 

Zoom) 

1 p 

    

Organizarea unor sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale/aplicații 1 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

calendaristică în care să fie 

stipulate activităţile suport şi 

instrumentele de evaluare în mediul 

online: teste, fişe de lucru; postarea 

unor materiale pe platformă. 

Proiectarea instrumentelor de evaluare 

aplicabile online, din perspectiva 

principiilor de proiectare didactică  1 p 

    

1.5. Proiectarea unor  activităţi 

extracurriculare corelate cu 

obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor, planul 

managerial al unităţii 

 

Surse/dovezi: portofoliul 

dirigintelui, planificarea 

activităților extracurriculare și 

extrașcolare înregistrate, 

procese�verbale activități, proiecte 

educative, parteneriate, referate, 

comunicări științifice etc; 

Proiectarea și realizarea de activități 

extraccuriculare corelate cu obiectivele 

curriculare, nevoile și interesele 

educabililor, cu planul managerial al şcolii: 

vizite, excursii tematice, simpozioane, 

referate, comunicări științifice, spectacole;  

1 p 

    

Iniţierea şi derularea unor proiecte 

educative la nivel local, județean sau 

naţional în scopul îmbunătăţirii frecvenţei 

şi a rezultatelor şcolare. Realizarea unor 

parteneriate 

 

 

1 p 

    

Total 15 p     

2. 

 

 

 

 

 

Realizarea 

activităţilor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Utilizarea unor strategii 

didactice care asigură caracterul 

aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

 

Surse/dovezi: planificarea,  fișa de 

asistență, portofoliul elevului, 

portofoliul profesorului, rapoarte 

comisii, probe de evaluare sumativă 

și formativă, teste inițiale, fișe de 

laborator, fișe de lucru, proiecte 

didactice, PIP, planuri remediale 

Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, 

participativ, formativ care transformă 

elevul într-un actor activ al propriei formări 
1 p 

    

Selectarea și integrarea conținuturilor/ 

metodelor  moderne în lecții  

Asigurarea atractivității si diversității 

activităților de învățare care să-l pună pe 

elev să rezolve situații practice de viață  

1 p 

    

Realizarea proiectelor didactice astfel încât 

să ţină cont de instruirea diferenţiată, 

centrată pe elev/copil, elevii/copii cu C.E.S, 

particularităţile de vârstă ale acestora, sau 

PIP, sau planurilor remediale 

2 p 

    

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor 

materiale din unitatea de învăţământ 

în vederea optimizării activităţilor 

didactice-inclusiv resurse TIC 

Analiza situaţiilor de învăţare şi 

identificarea necesarului de material 

didactic. Selecţia judicioasă a materialelor 

şi mijloacelor didactice necesare  

1 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse/dovezi: fișe de asistență, 

planificarea, portofoliul 

profesorului, proiecte didactice, fișe 

de lucru, auxiliare, aplicații 

informatice utilizate/ platforme 

educaționale; 

Utilizarea eficientă și adecvată a 

materialelor și mijloacelor de învățâmânt 

existente în unitate, facilitarea învăţării prin 

utilizarea unor materiale didactice adaptate 

la situaţiile concrete din clasă, în vederea 

asigurării unei instruiri eficiente: manuale, 

auxiliare curriculare, materiale ajutătoare 

2 p 

    

Integrarea calculatorului în predarea 

cunoştinţelor în vederea unei instruiri 

moderne, eficiente 

2 p 

    

2.3. Utilizarea de resurse 

educaționale deschise, aplicații 

online, crearea și susținerea 

sesiunilor de învățare pe platforme 

educaționale 

 

Surse/dovezi: postări pe platforme 

ale red – urilor; testelor de 

evaluare; fişelor de lucru; lecţii 

filmate; rapoarte de activitate a 

învăţării online, resurse 

educaționale create 

Realizarea și utilizarea de resurse 

educaționale deschise, a aplicațiilor online 

2 p 

 

    

Crearea şi susţinerea sesiunilor de învăţare 

pe platforme educaţionale, în vederea 

asigurării unei instruiri eficiente: 

Classroom şi altele. Folosirea platformelor 

de învățare pentru realizarea de proiecte 

collaborative. Derularea de proiecte de 

învățare online (Google Classroom, Google 

Docs, Google Presentation etc.)  

1 p 

    

Crearea de prezentări, joculețe, fișe de 

lucru, filmulețe, softuri etc. pentru învățare 1 p 
    

2.4. Diseminarea, evaluarea şi 

valorizarea activităţilor realizate 

 

Surse/dovezi: portofoliul elevului, 

portofoliul profesorului, catalogul, 

procese�verbale ale ședințelor cu 

părinții,, planuri de îmbunătățire/ 

remediale etc. 

Diseminarea rezultatelor prin ghiduri de 

bune practici, studii de caz, broșuri de 

informare, rapoarte/studii de cercetare 

1 p 

 

    

Informarea părinților în cadrul ședințelor cu 

părinții sau prin intermediul dirigentului;  
1 p     

Analiza în catedră a gradului de parcurgere 

a materiei școlare, a îndeplinirii 

obiectivelor programei, stabilirea de măsuri 

recuperatorii; 

1 p 
    

2.5. Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor didactice curriculare și  

extracurriculare în mediul școlar, 

extrașcolar și în mediul online 

 

Surse/dovezi: portofoliul 

Organizarea și realizarea de activități  

curricular și extracurriculare din Calendarul 

activităților educative școlare și 

extrașcolare care contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare, pe baza 

documentelor proiective ale unităţii de 

1 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

dirigintelui, planificarea 

activităților extracurriculare și 

extrașcolare înregistrate, 

procese�verbale activități, proiecte 

educative, parteneriate, fotografii, 

diplome, MEET, postări pe diverse 

platforme, raportul coordonatorului 

de programe și proiecte, adeverințe 

care să ateste parteneriatul, 

program de pregătire pentru 

performanţă/ pentru recuperarea 

decalajelor, adeverințe, diplome, 

fișe de înscriere  etc; 

învăţământ: vizite, excursii tematice, 

simpozioane, referate, comunicări 

științifice 

Realizarea de proiecte educative în 

parteneriat cu alți factori interesați; 
1 p 

    

Organizarea unor activităţi curriculare și 

extracurriculare, în mediul școlar, 

extrașcolar și mediul online: pregătirea 

suplimentară a elevilor pentru performanţă, 

pentru recuperarea decalajelor în instruire, 

pentru examenele naționale (bacalaureat, 

certificare) 

2 p 

    

Îndrumarea elevilor pentru participarea la 

activităţi educative extraşcolare 

(simpozioane, formaţii artistice etc.) 

1 p 

    

2.6. Formarea deprinderilor de 

studiu individual şi în echipă în 

vederea formării/ dezvoltării 

competenţei de „a învăţa să înveţi” 

 

Dovezi: fișa de asistență, 

chestionare, interviuri, proiecte 

online; 

Promovarea studiului individual în 

rezolvarea unor sarcini de lucru creative. 

Programarea studiului individual astfel 

încât să acopere nevoile de dezvoltare 

personale 

1 p 

    

Adaptarea sarcinilor de învățare la 

particularitățile elevului 
1 p 

    

Promovarea activității lucrului în echipă în 

rezolvarea unor sarcini de lucru. 

Valorificarea experiențelor de învățare 

pozitive ale elevilor în vederea creșterii 

nivelului de pregătire al clasei; 

1 p 

    

2.7. Organizarea și desfășurarea de 

activități prin participarea la acțiuni 

de voluntariat 

Surse/dovezi: parteneriate, 

procese�verbale de la activități, 

fotografii, diplome, adeverințe; 

Organizarea și desfășurarea de activități 

prin participarea la acțiuni de voluntariat 

(umanitare, ecologice etc.).  

Îndrumarea unor elevi pentru participarea la 

activităţi de voluntariat. 

 

1 p 

 

    

Total 25p     

3. 

 

 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

învăţării 

 

3.1. Asigurarea transparenţei 

criteriilor, a procedurilor de evaluare 

şi a rezultatelor activităţilor  de 

evaluare 

Elaborarea instrumentelor de evaluare şi 

comunicarea acestora elevilor şi părinţilor; 

Existența descriptorilor/ criteriilor de 

evaluare pentru fiecare probă de evaluare 

1 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse/dovezi: interviuri, chestionare 

aplicate elevilor și părinților, 

carnete de elev, procese�verbale de 

la ședințele cu părinții, proceduri de 

evaluare, raport notare ritmică; 

sumativă sau formativă; 

Cunoașterea de către elevi și părinți a 

criteriilor de evaluare raportate la 

standardele naționale; 

1 p 

    

Consemnarea calificativelor și notelor în 

carnetul de elev (la fiecare evaluare 

individuală sau frontală); Notarea ritmică; 

1 p 

    

Realizarea şi aplicarea unor planuri de 

măsuri de ameliorare/dezvoltare în urma 

interpretării rezultatelor evaluării în scopul 

recuperării decalajelor constatate în 

instruirea elevilor 

1 p 

 

    

3.2. Aplicarea testelor predictive, 

interpretarea şi comunicarea 

rezultatelor 

 

Surse/dovezi: analiza rezultatelor în 

ședințele de catedră, comisie 

metodică, procese-verbale de la 

ședințe, raportul de analiză, 

carnetul de note, informări către 

părinți; 

Formularea itemilor în concordanţă cu 

obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării 

şi standardele de performanţă. Corelarea 

tipurilor de itemi cu natura obiectivelor şi 

conţinuturilor. Utilizarea itemilor obiectivi, 

semiobiectivi şi subiectivi. 

1 p 

    

Aplicarea testelor de evaluare predictivă și 

a testelor de evaluare finală, interpretarea 

rezultatelor, realizarea progresului scolar și 

comunicarea rezultatelor fiecărui elev și 

părinte, la fiecare disciplină de învăţământ 

cu scopul stabilirii parcursului didactic în 

noul an şcolar; 

1 p 

    

Notarea, interpretarea şi comunicarea 

rezultatelor individuale obţinute de elevi 

Comunicarea sistematică către beneficiarii 

de educaţie a rezultatelor evaluării. 

Motivarea acordării notelor. Înregistrarea 

acestora în carnetele de elev; 

1 p 

 

    

3.3. Utilizarea diverselor 

instrumente de evaluare inclusiv a 

celor online 

 

Surse/dovezi: baterii de teste, 

portofoliul  profesorului, materiale 

postate pe platforme; 

Utilizarea unor instrumente diverse de 

evaluare (portofolii/referate/proiecte, 

inclusiv a celor online) 

1 p 

    

Utilizarea unor modele de teste folosite la 

nivel naţional (modelele de teste de la 

examenele naționale) 

1 p 

    

Utilizarea unor instrumente care să permită 1 p     
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

o evaluare orală/practică 

3.4. Promovarea autoevaluării şi 

interevaluării 

 

Dovezi: baterii de teste, fișe de 

autoevaluare, portofoliul elevului, 

fișe pentru interevaluare, 

chestionare de interevaluare; 

Elaborarea și administrarea instrumentelor 

de autoevaluare și interevaluare;  
1 p 

    

Promovarea autoevaluării/ interevaluării în 

cadrul colectivelor de elevi în scopul 

dezvoltării capacităţii acestora de a se 

evalua reciproc obiectiv şi unitar; 

1 p 

    

Stabilirea unor criterii specifice clare;  

Folosirea unor fişe/chestionare de 

autoevaluare și grile specifice; 

1 p 

    

3.5. Evaluarea satisfacţiei 

beneficiarilor educaţionali 

 

Dovezi: interviuri, chestionare, 

contestații, reclamații, carnetele de 

note. 

Aplicarea de chestionare de satisfacție 

părinţilor/elevilor care să dovedească acest 

lucru 

1 p 

    

Implicarea beneficiarilor educaţionali 

(elevi, părinți) în alegerea ofertei 

educaţionale (opționalului) 

1 p 

    

Interpretarea satisfacţiei părinţilor şi 

elevilor, diagnosticarea/prognozarea 

corectă a măsurilor de ameliorare; 
1 p 

    

3.6. Coordonarea elaborării 

portofoliului educaţional ca element 

central al evaluării rezultatelor 

învăţării 

Dovezi: diplome, certificate, 

atestate, portofolii ale 

elevilor/cadrelor didactice etc. 

Existenţa portofoliului fiecărui cadru 

didactic cu respectarea indicaţiilor 

metodice de alcătuire a acestuia 
1 p 

    

Monitorizarea/coordonarea şi intervenţia 

pentru realizarea corespunzătoare a 

portofoliilor 
1 p 

    

3.7. Realizarea și aplicarea unor 

instrumente de evaluare a activității 

online, valorizarea rezultatelor 

evaluării și oferirea de feedback 

fiecărui elev 

 

Dovezi: fişe de progres; teste de 

evaluare; fişe de lucru 

Realizarea și aplicarea unor instrumente de 

evaluare a activității online. 

Realizarea de aplicații de evaluare folosind 

Kahoo, Learning Apps, Wordwall, 

QUIZSTAR etc.; 

1 p 

    

Valorizarea rezultatelor evaluării activității 

online și oferirea de feedback fiecărui elev  1 p 
    

Total  20p     

4. 

 

 

Managementul 

clasei de elevi 

 

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat 

(reguli de conduită, atitudini, 

ambient) pentru desfăşurarea 

Stabilirea regulilor de conduită și atitudini 

corespunzătoare în spațiile școlare cu 

ajutorul elevilor, inclusiv reguli privind 

1 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activităţilor în conformitate cu 

particularităţile clasei de elevi 

 

Surse/dovezi: proces verbal de luare 

la cunoștință a R.O.F./I.S.U., 

Acorduri cadru de parteneriat 

pentru educație, fișe de asistență, 

procese-verbale de predare-primire 

a sălii de clasă, gazetele din sala de 

clasă pavoazate; 

conduita antibullying pentru desfășurarea 

activităților în conformitate cu 

particularitățile clasei de elevi, cu 

respectarea R.O.F.U.I.P./R.O.F./I.S.U.; 

Prezentarea prevederilor R.O.F.U.I.P., 

R.O.F. și ale Statutului elevilor 

Stabilirea responsabilităților la nivel de 

clasă, a regulilor clasei în colaborare cu 

elevii și părinții. Amenajarea, întreţinerea şi 

păstrarea bunurilor cu care este dotată sala 

de clasă, alături de elevi, părinţi şi consiliul 

clasei. 

1 p 

    

4.2. Monitorizarea 

comportamentului elevilor şi 

gestionarea situaţiilor conflictuale 

 

 

Surse/dovezi: portofoliul 

educațional, programe de 

intervenție, bază de date, procese 

verbale ale consiliului clasei, 

referate, catalogul clasei; 

Monitorizarea comportamentului elevilor, 

inclusiv prin monitorizarea a absențelor 

nemotivate ale fiecărui elev săptămânal.  

Realizarea unei baze de date privind starea 

disciplinară a clasei la care este diriginte, 

monitorizarea absenteismului, abandonului 

şcolar, delicvenţei juvenile şi stabilirea 

unor măsuri în concordanţă cu nevoile 

colectivului de elevi. 

1 p 

    

Gestionarea situațiilor conflictuale în 

relațiile profesor-elev, elevi-elevi, profesor-

familie;  

Rezolvarea rapidă, eficientă şi transparentă 

a conflictelor între profesori-elevi, elevi-

elevi, profesor-familie etc. 

1 p 

    

Colaborarea cu familiile victimelor și ale 

autorilor, în vederea gestionării situațiilor 

de bullying/cyberbullying 

1 p 

    

Realizarea unor programe de prevenţie şi 

intervenţie în conformitate cu starea 

disciplinară şi cu influenţele exterioare 

exercitate asupra elevilor; 

1 p 

    

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi 

tratarea diferenţiată a elevilor 

 

Surse/dovezi: portofoliul 

Realizarea dosarului dirigintelui cu datele 

personale ale elevilor. Completarea unor 

fişe de observaţie a copiilor/elevilor. 

1 p 

    

Consilierea permanentă a copiilor/elevilor. 1 p     
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

educațional, programe de 

intervenție, fișele psihopedagogice, 

fișe de lucru diferențiate; 

 

Descoperă cauzele unor comportamente / 

fenomene şi identifică modalităţi de 

soluţionare.  Colaborarea cu consilierul 

școlar. 

Tratarea diferențiată a elevilor în funcție de 

nevoile lor specific. Corelarea modalităţilor 

de comunicare cu particularităţile de vârstă 

şi individuale ale membrilor grupului 

instruit. 

1 p 

    

4.4. Motivarea elevilor prin 

valorizarea exemplelor de bună 

practică 

 

 

Surse/dovezi: portofoliul 

educațional, programe de 

intervenție, fișele psihopedagogice, 

tabel cu rezultatele elevilor, diplome 

premii, burse de studiu etc. 

Motivarea şi corectarea comportamentului 

elevului prin aplicarea recompenselor şi 

sancţiunilor. Respectarea regulamentului de 

acordare a premiilor și distincților școlare 

1 p 

    

Prezentarea, comunicarea şi înregistrarea 

rezultatelor şcolare în format descriptiv 

pentru motivarea fiecărui calificativ acordat 

în termeni accesibili pentru elevi şi părinţi 

1 p 

    

Popularizarea exemplelor de bună practică 

în ședințele cu părinții; 
1 p 

    

Total 12 p     

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managementul 

carierei şi al 

dezvoltării 

personale 

 

 

 

 

 

5.1. Participarea la programele de 

formare continuă/ perfecţionare și  

valorificarea competenţelor 

ştiinţifice, didactice şi metodice 

dobândite  

 

Surse/dovezi: diplome, atestate, 

adeverințe cursuri, procese-verbale 

de la activități, fișe de asistență, 

site-ul școlii, poze/imagini etc. 

Participarea la programele de formare 

continuă/ perfecţionare 
1 p 

    

Valorificarea competenţelor dobândite la 

cursurile de formare (prin redactarea 

documentelor, desfăşurarea demersului 

didactic) 

0,5 p 

    

Publicarea unor articole metodico-

ştiinţifice în reviste/volume de specialitate 
1 p 

    

Diseminări în cadrul comisiei metodice, 

lecții demonstrative, prezentări la nivelul 

școlii, cercuri pedagogice;  

0,5 p 

    

5.2. Implicarea în organizarea 

activităţilor metodice la nivelul 

comisiei/catedrei/responsabilului 

 

Surse/dovezi: procese-verbale de la 

ședințele comisiei/catedrei, 

Implicarea și participarea la activități 

metodice și științifice stabilite la nivel de 

comisie, unitate de învățământ, localitate, 

ședințele comisiei metodice, cercuri și 

consfătuiri, simpozioane, sesiuni de 

comunicări științifice; 

0,5 p     



 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI EMINESCU” 

Slobozia 920024, Județ Ialomița 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

10 

 

Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

adeverințe de la cercuri pedagogice, 

fișa de formare continuă; diplome 

de la sesiuni științifice, adeverințe 

Participarea cu referate sau prezentări 

/organizarea unor activităţi metodice la 

nivelul catedrei/ariei curriculare. Implicarea 

în coordonarea și derularea unor concursuri 

școlare la nivel de școală, zonă sau județ. 

0,5 p 

    

5.3. Realizarea/actualizarea 

portofoliului profesional şi a 

dosarului personal 

Surse/dovezi: CV-ul, portofoliul 

profesorului, dosarul personal 

Realizarea/actualizarea portofoliului 

profesional și a dosarului personal;  

Respectarea structurii portofoliului 

conform indicaţiilor metodice; 

 

1 p 

    

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) 

 

Surse/dovezi: cataloage școlare, 

carnete de elev, condica/fișa de 

pontaj, procese-verbale de la 

grupurile de lucru, de la ședințele 

Consiliului Profesoral, de la 

ședințele consiliului clasei, de la 

ședințele/lectoratele cu părinții, 

informările părinților; 

 

 

Alegerea/selectarea/aplicarea unor metode 

de comunicare adecvate în scopul 

îmbunătăţirii comunicării profesor-elev, 

elev-elev, şcoală-familie, cu respectarea 

partenerului în comunicare. Dezvoltarea 

comunicării elev-elev, elev-clasă şi 

asigurarea unui feed-back în comunicare. 

0,5 p 

    

Comunicarea/relaționarea corectă cu 

personalul didactic/didactic auxiliar/ 

nedidactic, responsabilii comisiilor, 

conducerea unității de învățământ și 

Consiliul de administrație. 

0,5 p 

    

Realizarea integrală a atribuţiilor din fișa 

postului, la termenul stabilit, respectarea 

R.O.F., a R.I. și a Codului de etică. 

1 p 

    

Informarea familiei, consilierea părinților, 

atragerea familiei în rezolvarea unor 

probleme ale școlii. Colaborare cu părinţii 

în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare 

și a comportamentului copiilor/elevilor. 

Folosirea unor instrumente specifice de 

comunicare cu familiile elevilor (caiete de 

corespondență, mail, messenger, whatsApp, 

conturi clase etc.) 

1 p 

    

Total 8 p     

6. 

 

 

Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională 

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi 

proiecte educaţionale în vederea 

dezvoltării instituţionale 

Propunerea/încheierea de parteneriate 

educaţionale. Identificarea unor parteneri 

care să sprijine dezvoltarea bazei materiale 
1p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi la 

promovarea 

imaginii 

unităţii şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse/dovezi: parteneriate, 

proiecte/programe educaționale, 

contracte de sponsorizare, donații; 

a şcolii (sponsorizări, donaţii etc.) 

Încheierea de acorduri de parteneriat cu 

comunitatea locală;  

Implementarea şi participarea la derularea 

unor proiecte şi programe educaţionale la 

nivelul unităţii care să atingă ţintele 

strategice ale P.A.S sau în cadrul 

proiectelor de reformă educaţională 

coordonate de alţi parteneri;  

1 p 

    

6.2. Promovarea ofertei educaţionale 

 

Surse/dovezi: participarea la Ziua 

Meseriilor/Târgul ofertelor 

educaționale, contribuții la standul 

de la Târgul ofertelor educaționale, 

acțiuni de promovare a imaginii 

școlii, pagină web, mass-media, 

procese-verbale de la acțiunile de 

prezentare a școlii, site-ul școlii. 

Participarea cu propuneri de programe 

specifice, cercuri, activități extracurriculare 

la realizarea ofertei educationale; 

Implicarea în realizarea ofertei 

educaționale; Promovarea ofertei 

educaționale și a sistemului de valori al 

unității de învățământ la nivelul comunității 

locale;  

 

1 p 

    

6.3. Promovarea imaginii şcolii în 

comunitate prin participarea şi 

rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare 

realizate în mediul școlar, 

extrașcolar și în mediul online 

 

Surse/dovezi: site-ul școlii, rezultate 

examene, diplome, articole mass-

media; postări în mediul online, 

procese verbale de la programele de 

pregătire suplimentară; 

Participarea la olimpiadele/concursurile 

şcolare si extrașcolare la nivel local/ zonal/ 

județean/național 
1 p 

    

Participarea la simpozioane şi sesiuni de 

comunicări la nivel județean și național 
1 p     

Organizarea şi desfăşurarea unor 

manifestări cultural-artistice, sportive în 

parteneriat cu comunitatea locală (Poliţia, 

Primăria, Biblioteca Judeţeană, C. C. D., I. 

Ş.J. etc.). Implicarea elevilor/copiilor în 

activități extracurriculare realizate mediul 

școlar, extrașcolar și în mediul online 

0,5 p 

    

Performanţe în pregătirea elevilor 

participanți la concursurile/olimpiadele 

şcolare, concursuri cultural artistice şi 

sportive 

0,5 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

6.4.Realizarea/participarea la 

programe/activităţi de prevenire şi 

combatere a violenţei şi bullyingului 

în mediul şcolar și/sau în mediul 

online 

Surse/dovezi: consemnarea 

cazurilor de violență înregistrate în 

dosarul cu elevi�problemă pe 

perioada desfășurării orelor sau în 

timpul efectuării serviciului pe 

școală, dosarul comisiei de 

combatere a violenței, realizarea de 

parteneriate/activități cu Poliţia, 

Jandarmeria; 

Realizarea/participarea la 

programe/activități de prevenire și 

combatere a violenței și bullyingului în 

mediul şcolar și/sau în mediul online;  

1 p 

    

Implicarea în calitate de profesor de 

serviciu la păstrarea ordinii, disciplinei în 

şcoală; 

Implicarea copiilor/elevilor în discutarea, 

convenirea și respectarea unor reguli 

comune de comportament în grupă/clasă 

pentru asigurarea unui mediu de sprijin în 

prevenirea bullying-ului/cyberbullying-ului 

(codul antibullying) 

1 p 

    

6.5. Respectarea normelor, a 

procedurilor de sănătate şi securitate 

a muncii, de P.S.I. şi I.S.U. pentru 

toate tipurile de activităţi desfăşurate 

în cadrul unităţii de învăţământ, 

precum şi a sarcinilor suplimentare 

Surse/dovezi: proces-verbal cu 

prelucrarea regulamentului, proces-

verbal de instructaj, fișa de 

instructaj semnată; 

Realizarea instruirilor P.S.I./I.S.U. și de 

protecția muncii la nivel de clasă; 

Respectarea normelor și procedurilor de 

sănătate și securitate a muncii și de P.S.I. și 

I.S.U. în condițiile legii, în activitatea de 

bază şi în executarea sarcinilor 

suplimentare;  

 

1 p 

    

6.6. Implicarea activă în crearea unei 

culturi a calităţii la nivelul 

organizaţiei 

 

Surse/dovezi:luarea la cunoștință a 

regulamentelor, a procedurilor, 

dosarul CEAC, decizii, portofoliile 

comisiilor, procese verbale comisii; 

Respectarea integrală a regulamentelor 

interne şi a procedurilor operaţionale 

privind desfăşurarea corespunzătoare şi de 

calitate a procesului instructiv-educativ 

1 p 

    

Alte contribuţii personale la îmbunătăţirea 

domeniilor instituţionale ale unităţii: 

a) Responsabil CEAC 

b)Organizarea activităţii comisiei  prin 

realizarea portofoliului/ întocmirea 

rapoartelor (lunar/semestrial/anual): 

responsabil comisie perfecţionare, PSI, 

SSM, organizarea serviciului în şcoală, 

acordare burse etc.; 

c) membrul în comisii cu caracter 

max 4p 

 

4 p 

3p 

 

 

 

 

1 p 
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Nr. 

Crt. 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat  

Autoevaluare 
Comisia de 

evaluare  

Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

permanent (CEAC, perfecţionare, notare 

ritmică, frecvenţă, organizarea serviciului 

în scoală etc.). 

6.7. Promovarea de activități de 

învățare interactive prin utilizarea 

unor instrumente realizate cu 

ajutorul tehnologiei 

 

Surse/dovezi:postări pe diverse 

platforme, proiecte didactice, 

procese verbale activități 

Utilizarea unor instrumente realizate cu 

ajutorul tehnologiei I.T. în scopul 

promovării activităților de învățare 

interactivă 

Postări ale activităţilor de învăţare 

interactivă în mediul online prin utilizarea 

dispozitivelor digitale și a soft-urilor 

educaționale 

 

1 p 

    

Total 15 p     

7. Conduita 

profesională 

7.1 Manifestarea atitudinii morale şi 

civice (limbaj, ţinută, respect, 

comportament) 

 

Surse/dovezi: dosarul Comisiei de 

disciplină, condica de prezență 

semnată la timp. 

Manifestarea atitudinii morale și civice 

printr-un limbaj adecvat, ținută decentă, 

respect și comportament;  

Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale (fără întârzieri la program);  

2 p 

    

7.2 Respectarea şi promovarea 

deontologiei didactice (normelor 

deontologice) 

Surse/dovezi: dosarul Comisiei de 

disciplină, condica de prezență 

semnată la timp; 

Asigurarea egalităţii de şanse şi 

promovarea principiilor educaţiei incluzive  

Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale (fără întârzieri la program) – 

respectă R.I., R.O.F. și codul de etică;  

 

3 p 

 

    

Total  5 p     

TOTAL PUNCTAJ 100 p     

Data:       Nume şi prenume:              Semnătură, 

 Cadru didactic evaluat:.............................................                  ............................... 

 Responsabil comisie de evaluare: ..................................            ................................ 

  Responsabil comisie de contestații: ……………………..             …………………….. 

 Director: ...................................................................                  .................................   

 Membri consiliului de administraţie:  


