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BISTRIŢA - NĂSĂUD

de unitatea de invatamant)

b.

Să demonstreze preocupări cu relevanŃă în
activitatea didactică (autor, coautor: la
manuale şi/sau programe şcolare, ori lucrări
de cercetări experimentale /fundamentale
finalizate avizate/aprobate de MECTS, sau
lucrări de specialitate publicate în reviste de
specialitate
internaŃionale,
ori
lucrări/comunicări prezentate la congrese,
simpozioane şi/sau sesiuni de comunicări
internaŃionale, la publicaŃii cu ISBN/ISSN;
membru al comisiilor naŃionale de
specialitate;
contribuŃii la elaborarea
proiectelor de regulamente, metodologii şi
acte normative la nivel naŃional);

- autor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

8p/lucrare

- coautor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

6p/lucrare

- colaborator manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

4p/colaborare

- autor programe şcolare aprobate de MECTS

6p/ programă

- autor programe avizate de ISJ

4p/programă

- contribuŃii la elaborarea programelor şcolare

2p/contribuŃie

- lucrări de cercetări experimentale /fundamentale finalizate
avizate/aprobate de MECTS

5p/lucrare

- lucrări/articole/probleme publicate în reviste de
specialitate internaŃionale
- lucrări/articole/probleme publicate în reviste de
specialitate naŃionale cu ISSN;

8p/publicaŃie
4p/publicaŃie
2p/publicaŃie

-lucrări/articole/probleme publicate în reviste de specialitate
2
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judeŃene cu ISSN;
- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări internaŃionale
- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări naŃionale
- contribuŃii la elaborare proiectelor de regulamente, de
metodologii, legi şi alte şi acte normative la nivel naŃional
- membru al comisiilor naŃionale de specialitate

c.

Să deŃină cel puŃin un premiu/menŃiune la
faza internaŃională cu elevii participanŃi la
olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice şi/sau un premiu la faza
naŃională cu elevii participanŃi la olimpiade,
concursuri
şcolare
sau
competiŃii
sportive/artistice (conform calendarului
aprobat de MECTS);

4p/lucrare/comunicare

2p/lucrare/comunicare

5p/contribuŃie
4p/an

- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice internaŃionale :
Premiul I
Premiul II
Premiul III

10p/premiu
9p/premiu
8p/premiu

menŃiune/premiul special
3
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- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice naŃionale :

7p/premiu

Premiul I
Premiul II
Premiul III
menŃiune/premiul special

6p/premiu
5p/premiu
4p/premiu
3p/premiu

d.

Să probeze implicare în activitatea - activităŃi sau proiecte educative/programe
educativă în şcoală şi în comunitate (prin extracurriculare la nivel internaŃional
organizarea
de
activităŃi
sau
proiecte/programe extracurriculare la nivel
naŃional/internaŃional). Se vor prezenta - activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare
documente în original şi copii, confirmate la nivel naŃional
de consiliul de administraŃie al unităŃii de
învăŃământ.

5p/activitate/proiect/
program

4p/activitate/proiect/
program
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e.

Alte criterii Conf. art. 14/O.M. 5435 din - proiecte în parteneriat avizate de ISJ privind rezolvarea,
dezamorsarea sau prevenirea unor „situaŃii problemă” ale
23.10.2006
tineretului (reducerea abandonului şcolar,delicventei
juvenile,absenteism,alcolism comportamente marginale,
consum de droguri);
- predare/activitate în zone izolate,

3p/proiect

1p/an

- predare/activitate cu elevi CES, grupuri dezavantajate,
- studii postuniversitare de masterat;
- studii doctorale
- participarea la cursuri de formare organizate
de MECTS, ISJ, CCD;

1p/an
30p/master
50p/doctorat
0,5p/credit (8h= I zi
=2credite)

- predare simultană;
1p/an
-coordonator cerc pedagogic;

1p/an

- metodist,

1p/an
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- membru Consiliul Consultativ;

2p/an

- coordonator de proiecte şi programe educative,

4p/an

- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
naŃional;

4p/comisie/an

- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
judeŃean.

4p/comisie/an

TOTAL
Notă:
În vederea participării la concurs candidatul va îndeplini cumulativ criteriile generale a, b, c, şi d.
Cadru didactic,
………………………………….

Inspector de specialitate,
…………………………………………….
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Fişa de evaluare pentru acordarea
DIPLOMEI „GHEORGHE LAZĂR”, clasa a II-a
(elaborată conform O.M.E.C. nr. 5435 din 23.10.2006 şi O.M.E.C.T.S. nr. 4140 din 14.06.2010)
Numele şi prenumele profesorului……………………………………………
Specialitatea / gradul didactic………………………………………………...
Vechimea în învăţământ………………………………………………………

a.

Calificativul F.B. primit pentru activitatea
didactică efectivă în învăŃământ desfăşurată
în ultimii 15 de ani.(adeverinŃă eliberată de
de unitatea de invatamant)

Subcriterii

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

Unitatea de învăţământ……………………………………………………….

15p
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b.

Să demonstreze preocupări cu relevanŃă în
activitatea didactică (autor, coautor: la
manuale şi/sau programe şcolare, ori lucrări
de cercetări experimentale /fundamentale
finalizate avizate/aprobate de MECTS, sau
lucrări de specialitate publicate în reviste de
specialitate
internaŃionale,
ori
lucrări/comunicări prezentate la congrese,
simpozioane şi/sau sesiuni de comunicări
internaŃionale, la publicaŃii cu ISBN/ISSN;
membru al comisiilor naŃionale de
specialitate;
contribuŃii la elaborarea
proiectelor de regulamente, metodologii şi
acte normative la nivel naŃional);

Subcriterii
- autor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

8p/lucrare

- coautor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

6p/lucrare

- colaborator manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

4p/colaborare

- autor programe şcolare aprobate de MECTS

6p/ programă

- autor programe avizate de ISJ

4p/programă

- contribuŃii la elaborarea programelor şcolare

2p/contribuŃie

- lucrări de cercetări experimentale /fundamentale finalizate
avizate/aprobate de MECTS

5p/lucrare

- lucrări/articole/probleme publicate în reviste de
specialitate naŃionale cu ISSN;
-lucrări/articole/probleme publicate în reviste de specialitate
judeŃene cu ISSN;

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

4p/publicaŃie
2p/publicaŃie

- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
8
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Subcriterii
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări internaŃionale
- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări naŃionale
- contribuŃii la elaborare proiectelor de regulamente, de
metodologii, legi şi alte şi acte normative la nivel naŃional

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

4p/lucrare/comunicare

2p/lucrare/comunicare
5p/contribuŃie

- membru al consiliului consultativ al specialităŃii din ISJ
4p/an

c.

Să deŃină cel puŃin un premiu/menŃiune la
faza internaŃională cu elevii participanŃi la
olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice şi/sau un premiu la faza
naŃională cu elevii participanŃi la olimpiade,
concursuri
şcolare
sau
competiŃii
sportive/artistice (conform calendarului

- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice internaŃionale :
Premiul I
Premiul II

10p/premiu
9p/premiu
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aprobat de MECTS);

Subcriterii
Premiul III

8p/premiu

MenŃiune/premiul special

7p/premiu

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice naŃionale :
Premiul I
Premiul II
Premiul III
MenŃiune/premiul special

6p/premiu
5p/premiu
4p/premiu
3p/premiu
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d.

e.

Subcriterii

Să probeze implicare în activitatea
educativă în şcoală şi în comunitate (prin
organizarea
de
activităŃi
sau
proiecte/programe extracurriculare la nivel
naŃional/internaŃional). Se vor prezenta
documente în original şi copii, confirmate
de consiliul de administraŃie al unităŃii de
învăŃământ.

- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare
la nivel naŃional

- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare
la nivel judeŃean

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

4p/activitate/proiect/
program

3p/activitate/proiect/
program

Alte criterii Conf. art. 14/O.M. 5435 din - proiecte în parteneriat avizate de ISJ privind rezolvarea,
dezamorsarea sau prevenirea unor „situaŃii problemă” ale
23.10.2006
tineretului (reducerea abandonului şcolar,delicventei
juvenile,absenteism,alcolism comportamente marginale,
consum de droguri);
- predare/activitate în zone izolate,

3p/proiect

1p/an
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Subcriterii
-predare/activitate cu elevi CES, grupuri dezavantajate,

1p/an

- studii postuniversitare de masterat;

30p/master

- studii doctorale

50p/doctorat

- participarea la cursuri de formare organizate

0,5p/credit (8h= I zi
=2credite)

de MECTS, ISJ, CCD;
- predare simultană;
-coordonator cerc pedagogic;
- metodist,
- coordonator de proiecte şi programe educative,
- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
naŃional;

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

1p/an
1p/an
1p/an
4p/an

4p/comisie/an
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Subcriterii
- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
judeŃean.

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

4p/comisie/an

TOTAL

Notă
În vederea participării la concurs candidatul va îndeplini cumulativ criteriile generale a, b, c, şi d.
Cadru didactic,
………………………………….

Inspector de specialitate,
…………………………………………….
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Fişa de evaluare pentru acordarea
DIPLOMEI „GHEORGHE LAZĂR”, clasa a III-a
(elaborată conform O.M.E.C. nr. 5435 din 23.10.2006 şi O.M.E.C.T.S. nr. 4140 din 14.06.2010)
Numele şi prenumele profesorului……………………………………………
Specialitatea / gradul didactic………………………………………………...
Vechimea în învăţământ………………………………………………………

a.

Calificativul F.B. primit pentru activitatea
didactică
efectivă
în
învăŃământ
desfăşurată în ultimii 10 de ani.(adeverinŃă
eliberată de de unitatea de invatamant)

Subcriterii

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

Unitatea de învăţământ……………………………………………………….

10p
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b.

Să demonstreze preocupări cu relevanŃă în
activitatea didactică (autor, coautor: la
manuale şi/sau programe şcolare, ori
lucrări
de
cercetări
experimentale
/fundamentale finalizate avizate/aprobate
de MECTS, sau lucrări de specialitate
publicate în reviste de specialitate
internaŃionale,
ori
lucrări/comunicări
prezentate la congrese, simpozioane şi/sau
sesiuni de comunicări internaŃionale, la
publicaŃii cu ISBN/ISSN; membru al
comisiilor naŃionale de specialitate;
contribuŃii la elaborarea proiectelor de
regulamente,
metodologii
şi
acte
normative la nivel naŃional);

Subcriterii
- autor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

8p/lucrare

- coautor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

6p/lucrare

- colaborator manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

4p/colaborare

- autor programe şcolare aprobate de MECTS

6p/ programă

- autor programe avizate de ISJ

4p/programă

- contribuŃii la elaborarea programelor şcolare

2p/contribuŃie

- lucrări de cercetări experimentale /fundamentale finalizate
avizate/aprobate de MECTS

5p/lucrare

- lucrări/articole/probleme publicate în reviste de specialitate
naŃionale cu ISSN;
-lucrări/articole/probleme publicate în reviste de specialitate
judeŃene cu ISSN;

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

2p/publicaŃie
1p/publicaŃie

- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
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Subcriterii
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări internaŃionale

4p/lucrare/comunicare

- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări naŃionale

2p/lucrare/comunicare

- contribuŃii la elaborare proiectelor de regulamente, de
metodologii, legi şi alte şi acte normative la nivel naŃional

c.

Să deŃină cel puŃin un premiu/menŃiune la
faza internaŃională cu elevii participanŃi la
olimpiade,
concursuri
şcolare
sau
competiŃii sportive/artistice
şi/sau un
premiu la faza naŃională cu elevii
participanŃi la olimpiade, concursuri
şcolare sau competiŃii sportive/artistice
(conform
calendarului
aprobat
de
MECTS);

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

5p/contribuŃie

- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice internaŃionale :
Premiul I
Premiul II
Premiul III
menŃiune/premiul special

10p/premiu
9p/premiu
8p/premiu
7p/premiu
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Subcriterii

- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice naŃionale :
Premiul I
Premiul II
Premiul III

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

6p/premiu
5p/premiu
4p/premiu
3p/premiu

menŃiune/premiul special
- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice judeŃeană:
Premiul I

4p/premiu

Premiul II

3p/premiu

Premiul III

2p/premiu
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d.

Să probeze implicare în activitatea
educativă în şcoală şi în comunitate (prin
organizarea
de
activităŃi
sau
proiecte/programe extracurriculare la nivel
naŃional/internaŃional). Se vor prezenta
documente în original şi copii, confirmate
de consiliul de administraŃie al unităŃii de
învăŃământ.

Subcriterii
menŃiune/premiul special

1p/menŃiune/PS

- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare la
nivel naŃional

4p/activitate/proiect/progr

- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare la
nivel judeŃean

3p/activitate/proiect/progr

- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare la
nivel local
- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare la
nivel de şcoală

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

2p/activitate/proiect/progr
1p/activitate/proiect/progr
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e.

Subcriterii

Alte criterii Conf. art. 14/O.M. 5435 din - proiecte în parteneriat avizate de ISJ privind rezolvarea,
dezamorsarea sau prevenirea unor „situaŃii problemă” ale
23.10.2006
tineretului (reducerea abandonului şcolar,delicventei
juvenile,absenteism,alcolism comportamente marginale, consum
de droguri);
- predare/activitate în zone izolate,
-predare/activitate cu elevi CES, grupuri dezavantajate,
- studii postuniversitare de masterat;
- studii doctorale
- participarea la cursuri de formare organizate

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

3p/proiect

1p/an
1p/an
30p/master
50p/doctorat
0,5p/credit (8h= I zi
=2credite

de MECTS, ISJ, CCD;
- predare simultană;

1p/an
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Subcriterii
-coordonator cerc pedagogic;

1p/an

- metodist,

1p/an

- membru Consiliul Consultativ;

2p/an

- coordonator de proiecte şi programe educative,

4p/an

- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
naŃional;

4p/comisie/an

- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
judeŃean.

4p/comisie/an

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

TOTAL
Notă : În vederea participării la concurs candidatul va îndeplini cumulativ criteriile generale a, b, c, şi d.
Cadru didactic,

Inspector de specialitate
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

Fişa de evaluare pentru acordarea
“DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ”
(elaborată conform O.M.E.C. nr. 5435 din 23.10.2006 şi O.M.E.C.T.S. nr. 4140 din 14.06.2010)
Numele şi prenumele profesorului……………………………………………
Specialitatea / gradul didactic………………………………………………...
Vechimea în învăţământ………………………………………………………

a.

Calificativul F.B. primit pentru activitatea
didactică efectivă în învăŃământ desfăşurată
în ultimii 25 de ani.(adeverinŃă eliberată de
de unitatea de invatamant)

Subcriterii

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

Unitatea de învăţământ……………………………………………………….

25p
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b.

Să demonstreze preocupări cu relevanŃă în
activitatea didactică (autor, coautor: la
manuale şi/sau programe şcolare, ori lucrări
de cercetări experimentale /fundamentale
finalizate avizate/aprobate de MECTS, sau
lucrări de specialitate publicate în reviste de
specialitate
internaŃionale,
ori
lucrări/comunicări prezentate la congrese,
simpozioane şi/sau sesiuni de comunicări
internaŃionale, la publicaŃii cu ISBN/ISSN;
membru al comisiilor naŃionale de
specialitate;
contribuŃii la elaborarea
proiectelor de regulamente, metodologii şi
acte normative la nivel naŃional);

Subcriterii
- autor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

8p/lucrare

- coautor de manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

6p/lucrare

- colaborator manuale sau lucrări de specialitate cu ISBN

4p/colaborare

- autor programe şcolare aprobate de MECTS

6p/ programă

- autor programe avizate de ISJ

4p/programă

- contribuŃii la elaborarea programelor şcolare

2p/contribuŃie

- lucrări de cercetări experimentale /fundamentale finalizate
avizate/aprobate de MECTS

5p/lucrare

- lucrări/articole/probleme publicate în reviste de
specialitate internaŃionale

8p/publicaŃie

- lucrări/articole/probleme publicate în reviste de
specialitate naŃionale cu ISSN;

4p/publicaŃie

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

-lucrări/articole/probleme publicate în reviste de specialitate
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Subcriterii
judeŃene cu ISSN;
- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări internaŃionale
- lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane
internaŃionale şi/sau sesiuni de comunicări naŃionale

c.

2p/publicaŃie

4p/lucrare/comunicare
2p/lucrare/comunicare

- contribuŃii la elaborare proiectelor de regulamente, de
metodologii, legi şi alte şi acte normative la nivel naŃional

5p/contribuŃie

- membru al comisiilor naŃionale de specialitate

4p/an

Să deŃină cel puŃin un premiu/menŃiune la - olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
faza internaŃională cu elevii participanŃi la sportive/artistice internaŃionale :
olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice şi/sau un premiu la faza Premiul I
naŃională cu elevii participanŃi la olimpiade,

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

10p/premiu
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Subcriterii

concursuri
şcolare
sau
competiŃii Premiul II
sportive/artistice (conform calendarului
Premiul III
aprobat de MECTS);
menŃiune/premiul special

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

9p/premiu
8p/premiu
7p/premiu

- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice naŃionale :
Premiul I
Premiul II
Premiul III
menŃiune/premiul special

6p/premiu
5p/premiu
4p/premiu
3p/premiu

- olimpiade, concursuri şcolare sau competiŃii
sportive/artistice judeŃeană:
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d.

Subcriterii
Premiul I

4p/premiu

Premiul II

3p/premiu

Premiul III

2p/premiu

menŃiune/premiul special

1p/menŃiune/PS

Să probeze implicare în activitatea - activităŃi sau proiecte educative/programe
educativă în şcoală şi în comunitate (prin extracurriculare la nivel internaŃional
organizarea
de
activităŃi
sau
proiecte/programe extracurriculare la nivel
naŃional/internaŃional). Se vor prezenta - activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare
documente în original şi copii, confirmate
la nivel naŃional
de consiliul de administraŃie al unităŃii de
învăŃământ.
- activităŃi sau proiecte educative/ programe

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

5p/activitate/proiect/
program

4p/activitate/proiect/
program
3p/activitate/proiect/progr
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Subcriterii

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

extracurriculare la nivel judeŃean
- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare
la nivel local
- activităŃi sau proiecte educative/ programe extracurriculare
la nivel de şcoală

e.

Alte criterii Conf. art. 14/O.M. 5435 din - proiecte în parteneriat avizate de ISJ privind rezolvarea,
dezamorsarea sau prevenirea unor „situaŃii problemă” ale
23.10.2006
tineretului (reducerea abandonului şcolar,delicventei
juvenile,absenteism,alcolism comportamente marginale,
consum de droguri);
- predare/activitate în zone izolate,
-predare/activitate cu elevi CES, grupuri dezavantajate,

2p/activitate/proiect/progr

1p/activitate/proiect/progr

3p/proiect

1p/an
1p/an
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Subcriterii
- studii postuniversitare de masterat în specialitate,

30p/master

- studii doctorale

50p/doctorat

- participarea la cursuri de formare organizate

1p/credit (8h= I zi =2credite

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj

Nr.
crt.

Punctaj
autoeval.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

de MECTS, ISJ, CCD;
- predare simultană;

1p/an

-coordonator cerc pedagogic;

1p/an

- metodist,

1p/an

- membru Consiliul Consultativ;

2p/an

- coordonator de proiecte şi programe educative,

4p/an

- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
naŃional;

4p/comisie/an
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Subcriterii
- activitaŃi desfăşurate în cadrul unor comisii tehnice sau în
cadrul unor comisii consultative de dialog social la nivel
judeŃean.

4p/comisie/an

- funcŃia de inspector şcolar general/ inspector şcolar general
adj.

8p/an

- funcŃia de inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate

7p/an

- funcŃia de director/director adjunct

3p/an

- coordonator de colectiv metodic (şef de catedră,
responsabil de comisii metodice)

2p/an

Punctaj
final

Criterii generale

Punctaj
autoeval.

Nr.
crt.

Punctaj

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
BISTRIŢA - NĂSĂUD

TOTAL
Notă:
În vederea participării la concurs candidatul va îndeplini cumulativ primul criteriu general şi cel puŃin două din criteriile generale b, c, şi d.
Cadru didactic,

Inspector de specialitate,
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