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Anexa 4 – Grilă de evaluare portofoliu selecţie cadre didactice
Numele şi prenumele
Unitatea de învăţământ
Specialitatea
Vechimea în învăţământ
Grad didactic

Nr.
crt.

Criterii de acordare a punctajelor

1.

Studii de specialitate

Punctaj
maxim

Detaliere punctaj

14p

• licenţă – 4p
• masterat – 5p
• studii postuniversitare de specializare
sau studii de conversie profesională cu
durata de cel puțin 3 semestre/ studii
academice postuniversitare cu durata
cel puțin 3 semestre – 5p
• participarea la activități desfășurate în
cadrul programelor de formare
continuă acreditate/echivalate în
credite profesionale transferabile de
către M.E., finalizate cu Certificat de
competență profesională/atestat de
formare continuă sau adeverință
echivalentă eliberată de furnizorul
/furnizorii programelor de formare
continuă acreditate - 2p/curs
Faza
judeţeană/
interjudeţeană/
regională
• premiul I – 4p
• premiul II – 3p
• premiul III – 2p
• menţiune/ premiu special – 1p
Faza naţională
• premiul I – 6p
• premiul II – 4p
• premiul III – 3p
• menţiune/ premiu special – 2p
Faza internaţională
• medalie de aur/premiul I – 10p
• medalie de argint/premiul II – 7p
• medalie de bronz/premiul III – 5p
• menţiune de onoare/ premiu special –
3p
• membru al comisiei naţionale de
specialitate – 2p/an
• membru al comisiei centrale de
elaborare a subiectelor pentru

(copii ale documentelor de studii,
certificate conform cu originalul)
2.

Cursuri/programe de formare în
domeniul specialităţii

6p

(copii
certificate,
atestate,
adeverinţe eliberate de furnizorii
de formare/ instituţii/etc.)
3.

Rezultate deosebite obţinute în
pregătirea elevilor distinşi la
concursurile de profil/ olimpiade
şcolare, concursuri recunoscute
MEd, corelate cu disciplina
predată

20p

(copii diplome eliberat de ISJ sau
MEd, etc.)
4.

Activitate
desfăşurată
la
solicitarea MEd/ISJ, în cadrul
comisiilor de specialitate

30p

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
evaluare
comisie

______________________________
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•

•

•

•
(copii ordine/decizii ME, decizii ISJ,
adeverinţe MEd, etc.)
5.

Activitatea de formator a
personalului din învăţământ,
metodist etc.

10p

•
•

20p

•
•
•
•

concursul/olimpiada de specialitate –
etapa judeţeană – 2p/an
membru al comisiei centrale de
elaborare a subiectelor pentru
concursul/olimpiada de specialitate –
etapa naţională – 3p/an
participarea, în calitate de membru
evaluator al comisiei judeţene, pentru
concursul/olimpiada de specialitate –
2p/an
participarea, în calitate de membru
evaluator al comisiei naţionale, pentru
concursul/olimpiada de specialitate –
3p/an
membru în grupurile de lucru CNPEE
pentru elaborarea de subiecte pentru
examenul de bacalaureat/ examene
naţionale în specialitate – 3p/an
formator – 2p/curs
metodist - 2p/an

(copii adeverinţe eliberate de
MEd, ISJ, CCD, proiecte cu
finanaţare, decizii, etc.)
6.

Contribuţie la elaborarea de
programe şcolare avizate MEd/
ISJ, RED-uri publicate, diferite
metodologii/ ghiduri privind
metodica predării disciplinei.
(copii adeverinţe eliberate de
MEd/ISJ,/ surse dovezi: copertă
publicaţie, link, etc.)

100p

Total punctaj

Punctaj total
Maxim
Autoevaluare

programe şcolare – 2p/programă
RED-uri publicate– 2p/resursă
publicaţie/ articol de specialitate – 2p
ghiduri metodologice/suporturi de
curs/auxiliare curriculare – 2p

Evaluare comisie

Nume şi prenume evaluatori

Semnătură evaluatori

100p

* Se anexează dovezi pentru îndeplinirea criteriilor conform punctajului autoevaluat și se punctează rezultatele și
activitățile din ultimii 5 ani şcolari: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, iar pentru membru în comisii
olimpiade/ concursuri şi diplome cu premii/menţiuni ale elevilor se anexează dovezi din ultimii 5 ani şcolari când s-au
organizat olimpiadele/concursurile pentru care au fost depuse.

Data _______________________

Semnătură candidat ___________________________
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