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Grilă de evaluare 

Criterii specifice pentru ocuparea posturilor vacante din Colegiul Național Gheorghe Șincai, 

pentru anul școlar 2019-2020 

 
Nr. 

crt 

Criteriul specific Modul de evaluare Instrument 

de evaluare 

Condiții simultan 

necesare pentru 

obținerea 

acordului 

Observații 

1.  
Calificativul FOARTE BINE în toți anii de 

activitate. 

Adeverințe eliberate de 

toate instituțiile la care a 

lucrat 

DA/NU DA  

calificativ FB pentru fiecare an 

de activitate 

2.  

Recomandarea din partea conducerii unității 

de învățământ (Consiliul de Administrație) în 

care a funcționat în ultimii 3 ani școlari, din 

care să rezulte lipsa unor sesizări confirmate 

privind deficiențe în activitatea didactică 

semnalate de beneficiarii direcți sau indirecți. 

Recomandare/adeverința 

din partea conducerii 

unității de învățământ în 

care a lucrat în ultimii 3 

ani, din care să rezulte că 

nu a avut sesizări privind 

deficiențe în activitatea 

didactică 

DA/NU DA 

 recomandare/adeverință cu 

mențiunea specificată pentru 

fiecare an de activitate (din 

ultimii 3 ani) 

3.  Cunoștințe/abilități de utilizare a PC-ului. Certificat/adeverință DA/NU  DA 
nu se aplică profesorilor de 

informatică și TIC 

4.  

Participarea la cursuri de formare și 

acumularea a 90 de credite transferabile, în 

ultimii 5 ani sau proporțional cu vechimea la 

catedră, conform art. 245(6) din LEN 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare. 

Copie 

certificate/adeverințe din 

care să rezulte că a 

acumulat cel puțin 90 de 

credite transferabile 

DA/NU DA 

 

5.  
Performanțe deosebite, în ultimii 3 ani, în 

pregătirea elevilor distinși la olimpiadele și 

concursurile școlare , dovedite prin diplome 

Diplome ale elevilor, 

certificate de unitatea din 
DA/NU DA  

există cel puțin o diplomă cu 

premiu/mențiune obținut la o 
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ale elevilor, certificate de unitatea din care 

provin aceștia  
care provin aceștia. olimpiadă / concurs școlar, faza 

pe municipiu (județ)/națională, 

în ultimii 3 ani 

6.  
Articole și lucrări științifice publicate, 

înregistrate ISBN/ISSN. 

Copie după articolul sau 

copertă (prima pagină) cu 

ISBN/ ISSN din care să 

rezulte și numele 

autorului 

DA/NU DA 

 

7.  Inspecție la clasă organizată în unitate 

Inspecție la clasă, 2 ore 

asistate;  Fișă de evaluare 

a lecției conținută în 

Anexa 4 a Metodologiei 

cadru Nr 5460/ 2018 cu 

modificările și 

completările ulterioare 

Notă 
Notă cel 

puțin 7(șapte) 

conform prevederilor 

metodologiei privind ocuparea 

unui post pe perioadă 

nedeterminată și a notei 

minime acceptate la inspecția la 

clasă (minim  nota 

7).Candidații se ierarhizează în 

ordinea descrescătoare a 

notelor obținute. 

8.  

Adeverință de formator/mentor, metodist, 

coordonator de cerc pedagogic, membru în 

Consiliul consultativ de specialitate, membru 

în Comisia de evaluare și asigurare a calității. 

Activități susținute în cadrul cercurilor 

pedagogice. 

Adeverință/certificat DA/NU DA 

există cel puțin o 

adeverință/certificat 

(formator/mentor, coordonator 

cerc pedagogic, membru în 

Consiliul consultativ de 

specialitate, membru CEAC, 

activități susținute în cadrul 

cercurilor pedagogice). 

9.  
Proces verbal de inspecție la clasă/ fișă de 

asistență în ultimii 3 ani cu calificativ 

FOARTE BINE. 

Proces verbal/ fișă de 

asistență la clasă cu 

calificativ FB 

DA/NU DA 

există cel puțin un PV/ fișă de 

asistență la clasă completată de 

inspector de 

specialitate/metodist/ director 

10.  
Adeverințe eliberate de școlile/instituțiile în 

care a lucrat, cu mențiunea că nu a fost 

sancționat disciplinar, în toți anii de activitate. 

Adeverințe de la toate 

școlile/instituțiile în care 

a funcționat candidatul 

DA/NU DA  

adeverință din care să reiasă că 

nu a fost sancționat disciplinar, 

pentru fiecare an de activitate 

11.  Susținerea CV-ului în fața comisiei de Susținerea orală a CV- ADMIS/ ADMIS  



mobilitate a unității. ului în fața comisiei de 

mobilitate a unității. 

RESPIN

S 

12.  
Adeverință medicală actualizată, cu mențiunea 

apt pentru a preda în învățământ, eliberată de 

cabinetul de medicina muncii. 

Adeverință medicală 

eliberată de cabinetul de 

medicina muncii 

DA/NU DA 

există adeverință medicală 

valabilă pentru anul școlar în 

curs 

 


