
               INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
                                       PRAHOVA   
  

_______________________________________________________________ 

 

 

                        MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

FIŞĂ DE EVALUARE  

pentru 

ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT   2021 

LABORANT/TEHNICIAN DE LABORATOR 

Perioada evaluata  01.09.2015-31.08.2020 
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Criteriul Subcriterii 
Punctaj 
maxim 

Auto 
evaluar

e 

Punctaj 
evaluare 

Evaluare 
comisie 
judeteana 

Evaluare 
comisie 
contestatii 

 
 
 
 
 
1.Criteriul activitatilor 
complexe cu valoare 
instructiv educativă (maxim 
80 puncte) 

A) Inițierea  şi/sau aplicarea unor proiecte de predare a 

disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învățare, a 

softurilor educaționale specifice disciplinei existente în unitatea 

de învățământ 

 
5 
 

    

B) Contribuții  la obţinerea performanţelor în pregătirea elevilor 
distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare, concursuri 
cultural-artistice şi sportive 

 
16 

    

C) Participarea la pregătirea loturilor olimpice pentru 
concursurile şcolare 

8     

D) Activitatea  în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire 
zonală din cadrul unităţilor de învăţământ, certificate de 
inspectorul de specialitate 

6     

E) Atribuții suplimentare în unitatea de învățământ 18     

F) Activitate desfășurată în cadrul unor comisii stabilite prin 
decizie a directorului unității de învățământ și/sau a 
inspectoratului școlar 

9     
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Criteriul Subcriterii 
Punctaj 
maxim 

Auto 
evaluar

e 

Punctaj 
evaluare 

Evaluare 
comisie 
judeteana 

Evaluare 
comisie 
contestatii 

G) Elaborarea de proceduri specifice postului 5     

H )Organizarea de activități științifice și culturale la nivelul 
unității de învățământ 

5     

 I) Implicarea în organizarea olimpiadelor și concursurilor de 
profil, etapa județeană, interjudețeană, națională și 
internațională 

8     

 
 
2.Performanţe deosebite în 
inovarea 
didactică/management 
educațional 
(maxim 30 puncte) 

A)Publicarea de cărți, articole, studii înregistrate cu ISBN/ISSN 4     

Activitatea dovedită: 
B) ca formator sau susținută în cadrul cercurilor pedagogice 
C) în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, 
comisii de sănătate şi securitate în muncă, comisii PSI şi situaţii 
de urgenţă 
D) în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale 
afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar, în cadrul asociaţiilor profesionale 

 
2 
 

2 

 

        2 

    

E) Participarea la simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări  
judeţene, naționale, internaţionale  

4/5/6     

F) Participarea la crearea de mijloace auxiliare, îmbunătăţirea 
bazei tehnico-materiale a unității de învățământ 

14     

3. Activităţi extracurriculare şi 
implicarea în proiecte 
(inclusiv proiecte cu finanțare 
europeană nerambursabilă: 
Erasmus+, POSDRU, POCU, 
transfrontaliere, Banca 
Mondială și altele similare), 
proiecte de formare 
profesională 

A) inițierea/participarea la proiecte zonale, județene, naționale 
sau internaționale care vizează domeniul activităților educative 
extrașcolare  
 
B) ) inițierea/organizarea/participarea la schimburi de 
experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 
 
C) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe 

5/6/7/8 
 

 

7/6/5 
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Criteriul Subcriterii 
Punctaj 
maxim 
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evaluar

e 

Punctaj 
evaluare 
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comisie 
contestatii 

(maxim 20 puncte) de formare profesională    8/7/6 

 
 
4.Criteriul privind contribuția 
la dezvoltarea instituțională 
(maxim 20 puncte) 

A) atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu 
finanțare europeană nerambursabilă, de alte finanţări 
extrabugetare, pentru unitatea de învăţământ, centre de 
documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect 
creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de 
predare-învăţare-evaluare  

4     

B) existenţa unui progres semnificativ în privinţa întreținerii și 
dotării spaţiilor laboratoarelor unității de învățământ, a 
mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse educaţionale, 
conform nevoilor comunităţii şcolare  

10     

C) participare și implicare în activitatea comisiilor la nivel de 
unitate/instituție/local/ județean/național, precum și/sau în 
realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu 
nevoile comunităţii şcolare  

3/4/5/6     

PUNCTAJ TOTAL   150     

Semnătura       

 

      Notă: 

 Pentru înscrierea la concursul de obţinere a gradaţiei de merit, candidatul trebuie să respecte prevederile O.M.E. nr.3749/28.04.2021 pentru aprobarea 

metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2021, pentru personalul 

didactic auxiliar. 

 Pentru fiecare subcriteriu, se prezintă  acte doveditoare, ștampilate și semanate de directorul unității școlare. 

 Se prezintă doar documente care atestă propria activitate. 


