
GRILELE DE EVALUARE A CONDIŢIILOR SPECIFICE  

de ocupare a catedrelor vacante,  în conformitate cu  « metodologia - cadru privind 

mobili tatea personalului  didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2016 -2017 » (Anexă la ordinul ministrului  educaţiei  şi  cercetări i  şt i inţifice nr.  

5559/27.10.2015) .  

 Catedra limba română 

NR 

CRT 

CRITERIUL PUNCTAJ  

1.  Punctaj minim 65 puncte Punctajul obţinut la evaluarea 

ISJ  

2.   Dobândirea statutului de profesor titular cu minim 

nota 9.00 

10 p pentru 9.00 şi  câte 5p  

fiecare 0,10 peste nota 9  

3.   Coordonarea unui cerc de specialitate (lectură, revista 

şcolii, etc) 

10p pentru fiecare activitate , 

maxim 50p 

4.   Rezultate bune obţinute de elevi  la examenele 

naţionale 2015, 2014( procent de promovabilitate 

peste 80 %) 

10p/an 

5.   Evaluator examene/concursuri/olimpiade, formator 10p pentru fiecare activitate , 

maxim 50p 

6.   Propunător subiecte olimpiade /concursuri şcolare 10p pentru fiecare activitate  

maxim 50p 

7.   Coordonarea activităţii elevilor în cadrul revistelor 

şcolare/alte publicaţii 

5p pentru fiecare activitate , 

maxim 20p 

8.   Premii obţinute de elevi la concursuri de specialitate 5p pentru fiecare premiu, 

maxim 50p 

9.   Proiecte educative coordonate 5p pentru fiecare proiect, 

maxim 20p 

10. Participarea la proiecte şcolare internaţionale 5p pentru fiecare proiect, 

maxim 20p 

11. Articole/ publicaţii/cărţi în specialitate 5p pentru fiecare, maxim 20p 

12. Susţinere de lucrări ştiinţifice la simpozioane/ 

conferinţe/ sesiuni de comunicare cadre didactice 

interjudeţene, naţionale şi internaţionale 

5p pentru fiecare, maxim 20p 

 

 Catedra limba engleză  

NR 

CR

T 

CRITERIUL PUNCTAJ  

1 Punctaj  minim 50 puncte,  Punctajul obţinut la evaluarea 

ISJ  

2 Dobândirea statutului de profesor titular cu 10 p pentru 8 .00 şi  câte 5p  



minim nota 8.00  fiecare 0,10 peste nota 8  

3 Participare: training internaţional/ training 

British Council pentru pregătirea examenelor 

cu certificare internaţională  

10p pentru fiecare training , 

maxim 50p  

4 Articole/  referate/ lucrări/participare 

seminarii în speciali tate  

5p pentru fiecare, maxim 20p  

5 Propunător subiecte olimpiade/concursuri  

şcolare  

10p pentru fiecare,  maxim 50p  

6 Evaluator examene/concursuri/olimpiade  10p pentru fiecare,  maxim 50p  

7 Iniţiere/participare la proiecte şcolare 

internaţionale  

5 p pentru fiecare,  maxim 20p  

 

 Educaţie fizică 

NR 

CRT 

CRITERIUL PUNCTAJ  

1 Punctaj minim 50p Punctajul obţinut la evaluarea ISJ 

2 Dobândirea statutului de profesor titular cu minim nota 

8.00 

10 p pentru 8.00 şi câte 5p fiecare 

0,10 peste nota 8 

3 Rezultate obţinute la olimpiadele sportive şcolare şi alte 

competiţii 

10p pentru fiecare, maxim 50p 

4 Implicare în activităţi extraşcolare 10p pentru fiecare, maxim 50p 

 


