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Nr. 359 din 15.02.2021 
 
CĂTRE,  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

 

Grila de evaluare a condițiilor specifice de ocupare a posturilor didactice vacante din 
Colegiul Național „Petru Rareș”: 

Nr. 
crt. Criterii specifice Condiții Descriere Punctaj 

1. 

Punctajul obținut 
conform fișei de 

evaluare (ANEXA NR. 
2 la Metodologie - 
Criterii si punctaje 
pentru evaluarea 

personalului didactic). 

> 90  25 puncte 

70 - 90  15 puncte 

50 – 70  5 puncte 

2. Media de absolvire a 
facultății  

> 9,50  15 puncte 
9 – 9,50  12 puncte 

8,50 – 8,99  9 puncte 
8,00 - 8,49  7 puncte 

3. Calificative în ultimii 5 
ani școlari Foarte bine  criteriu 

obligatoriu 

4. 

Grade didactice în 
disciplina postului (se 
punctează ultimul grad 

didactic obținut). 

Doctorat/Grad didactic I 
cu nota între 9,50 – 10,00 

Foarte bine în fiecare an 
școlar 20 puncte 

Grad didactic II cu nota 
între 10  15 puncte 

Grad didactic II cu nota 
între 9,50 – 10,00  10 puncte 

Grad didactic II cu nota 
între 9,00 – 9,49  10 puncte 

5. 

Rezultate profesionale 
notabile, cuantificate 

prin premii (nu 
medalii) la olimpiadele 

naționale în 
specialitatea postului 
(punctaj maxim 15 

puncte) 

Participare în comisii, 
concursuri MEC și 

olimpiade școlare, la nivel 
național și internațional 

Coordonator/organizator 25 puncte 
Membru în comisia de 

organizare 20 puncte 

Evaluator 15 puncte 
Propunător de subiecte 10 puncte 

Premii (medalii) obținute 
de elevi la concursuri 
MEC, la olimpiade 
școlare naționale și 

internaționale în 
specialitatea postului 

Premiul I 15 puncte 
Premiul al II-lea 13 puncte 

Premiul al III-lea 11 puncte 

Mențiune 9 puncte 
Participare  7 puncte 

6. 
Continuitate în 
învățământ în 

disciplina postului (nu 

minim 8 ani  10 puncte 

minim 5 ani  6 puncte 
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se depunctează 
concediile pentru: 

studii, creștere copil) 

7. 

Sancțiuni disciplinare, 
administrative și 
penale legate de 

activitatea didactică, 
de la angajarea în 

învățământ și până în 
prezent. 

nu are  criteriu 
obligatoriu 

8. 

Activitate în Centrul 
Județean de Excelență 
în domeniul disciplinei 

postului 

  10 puncte 

Punctajul minim pentru criteriile de la 1 la 8 este de 75 puncte. 

9. Inspecție la clasă. 7 - 10,00 Criteriu 
obligatoriu 

Criteriul 9 este obligatoriu și se punctează cu 25 puncte. 

 
Director, 

prof. Grigoruță Oniciuc 
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