INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

MINISTERUL
EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PROPUNERI DE CRITERII DE ACORDARE A PUNCTAJULUI
ATUNCI CÂND PUNCTAJUL OBŢINUT DEPĂŞEŞTE PUNCTAJUL MAXIM ALOCAT
UNUI ITEM/CRITERIU DE EVALUARE

Varianta 1
Atunci când punctajul obţinut de unul sau mai mulţi candidaţi depăşeşte punctajul maxim
alocat unui item/criteriu de evaluare, punctajul maxim se acordă candidatului care a totalizat
punctajul cel mai mare, celelalte punctaje fiind diminuate proporţional.
Punctajul maxim nediminuat pentru fiecare item/criteriu de evaluare din grilă pentru fiecare
categorie de personal didactic, punctaj ce stă la baza calcului pentru diminuarea proporţională a
punctajelor candidaţilor, se publică pe site-ul ISJ odată cu listele finale ale candidaţilor admişi.
Exemplu:
Punctaj maxim/item: 10p
Popescu: ..................................................... 14,50p
Ionescu: ...................................................... 28p
Vasilescu ..................................................... 40p
Prin urmare punctajul cel mai mare este al lui Vasilescu care obţine 10p iar ceilalti obţin proporţional următoarele
punctaje diminuate:
Popescu 14,50 x 10 / 40= 3,625p
Ionescu 28 x 10 / 40 = 7p
Punctajul total pe item/criteriu de evaluare se calculează prin însumarea tuturor punctajelor din categoriile
itemului/criteriului respectiv obţinute prin înmulţirea numărului de acţiuni cu punctajul / acţiune.
Exemplu:
2 premii I şi o menţiune la naţional :
2 x punctajul pentru premiul I la naţional + punctajul pentru menţiune la naţional
2 x 4p + 2p = 10p
3 locuri I şi un loc II la judeţ:
3 x punctajul pentru premiul I la judeţ + punctajul pentru locul II la judeş
3x1p + 0,75p = 3,75p
1 menţiune la nivel interjudeţean:
punctajul pentru menţiune la nivel interjudeţean
0,75p
Punctaj total : 10p + 3,75p + 0,75p = 14,50 p
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Varianta 2
Atunci când punctajul candidatului rezultat prin însumarea punctelor pe itemi depăşeşte
punctajul maxim alocat unui subcriteriu de evaluare, se acordă punctajul maxim prevăzut pentru
acel subcriteriu.
Exemplu:
Punctaj maxim/item: 10p
Popescu: ..................................................... 14,50p
Ionescu: ...................................................... 28p
Vasilescu ..................................................... 40p

Candidații vor obține:
Popescu 10 p
Ionescu 10p
Vasilescu 10p
Punctajul total pe item/criteriu de evaluare se calculează prin însumarea tuturor punctajelor din categoriile
itemului/criteriului respectiv obţinute prin înmulţirea numărului de acţiuni cu punctajul / acţiune.
Exemplu:
2 premii I şi o menţiune la naţional :
2 x punctajul pentru premiul I la naţional + punctajul pentru menţiune la naţional
2 x 4p + 2p = 10p
3 locuri I şi un loc II la judeţ:
3 x punctajul pentru premiul I la judeţ + punctajul pentru locul II la judeş
3x1p + 0,75p = 3,75p
1 menţiune la nivel interjudeţean:
punctajul pentru menţiune la nivel interjudeţean
0,75p
Punctaj total : 10p + 3,75p + 0,75p = 14,50 p
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Varianta 3
Atunci când punctajul candidatului rezultat prin însumarea punctelor pe itemi depăşeşte
punctajul maxim alocat unui subcriteriu, se acordă 80% din punctajul maxim prevăzut pentru
subcriteriul respectiv plus o bonificație proporțională cu depășirea punctajului maxim fără a depăși
însă 20% din punctajul maxim.
Depășirea punctajului
maxim pe subcriteriu
1% - 10%
10,01%-25%
25,01%-50%
peste 50%

Bonificație acordată din
punctajul maxim
5%
10%
15%
20%

Exemplu:
Punctaj maxim/item: 20p
Popescu: ..................................................... 24p ( depășirea punctajului maxim cu 20%)
Ionescu: ...................................................... 28p ( depășirea punctajului maxim cu 40%)
Vasilescu ..................................................... 40p ( depășirea punctajului maxim cu 100%)

Toți candidații vor obține 80% din punctaj + bunusul pentru depășirea punctajului maxim. Astfel, candidații vor
obține:
Popescu: 16p + 10%*20 = 18p
Ionescu: 16p + 15%*20 = 19p
Vasilescu 16p + 20%*20 = 20p
Punctajul total pe item/criteriu de evaluare se calculează prin însumarea tuturor punctajelor din categoriile
itemului/criteriului respectiv obţinute prin înmulţirea numărului de acţiuni cu punctajul / acţiune.
Exemplu:
2 premii I şi o menţiune la naţional :
2 x punctajul pentru premiul I la naţional + punctajul pentru menţiune la naţional
3 x 4p + 2p = 14p
4 locuri I şi 4 locuri II la judeţ:
4 x punctajul pentru premiul I la judeţ + 4 x punctajul pentru locul II la judeş
4x1,5p + 4x1p = 10p

Punctaj total : 14p + 10p = 24 p
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Varianta 4
Dacă prin însumarea punctajului pe subcriterii se depășește punctajul maxim pe criteriu se
va acorda o bonificație la punctajul total proporțională cu depășirea. Prin însumarea bonificație nu
se va depăși punctajul total de 100 puncte.
Depășirea punctajului
maxim pe criteriu
1% - 10%
10,01%-25%
25,01%-50%
peste 50%

Bonificație acordată din
punctajul maxim
5%
10%
15%
20%

Exemplu:
Punctaj maxim Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă : 70p
Popescu: ..................................................... 77p ( depășirea punctajului maxim cu 10%)
Ionescu: ...................................................... 84p ( depășirea punctajului maxim cu 20%)
Vasilescu ..................................................... 110p ( depășirea punctajului maxim cu peste 50%)

Punctaj total înainte de acordare bonificației :
Popescu: ..................................................... 85p
Ionescu: ...................................................... 87p
Vasilescu ..................................................... 90p
Punctaj total cu bonificație :
Popescu: ..................................................... 90p ( inclusiv bonificația de 5%)
Ionescu: ...................................................... 97p ( inclusiv bonificația de 10%)
Vasilescu ..................................................... 100p ( inclusiv bonificația de 20%, fără a depăși 100p)
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