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nr.6437 din 10.10.2018      Aprobat în ședința CA din 10.04.2019 

 

 

Criterii pentru sistemul de merite  - cadre didactice 

 
Profesorii care obtin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară pot primi următoarele tipuri 

de recompense: 
I. Distincția ”Profesorul anului în LTHC” 

II. Diploma " Henri Coandă " 

III. Diploma de excelență 

 
I. DISTINCȚIA ”PROFESORUL ANULUI ÎN LTHC” se acordă, pentru merite deosebite în dezvoltarea 

curriculumului și/sau managementului educațional, cadrelor didactice din LTHC care au obținut cel puțin 

gradul didactic II și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a. au primit calificativul „foarte bine” pentru activitatea didactică efectivă în învățământ, desfășurată în 

ultimul an școlar încheiat; 

b. demonstrează preocupări cu relevanță în activitatea didactică (autor, coautor la manuale și/sau programe 

școlare  ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul 

Educației Naționale,  care sunt aplicate, folosite și contribuie efectiv și eficient la desfășurarea activității 

didactice din școală, sau lucrări de specialitate publicate în reviste de specialitate internaționale ori 

lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane și/sau sesiuni de comunicări internaționale, la 

publicații cu ISBN/ISSN, folosite efectiv în activitatea de la clasă sau în activitatea metodică la nivelul 

școlii; membru al comisiilor naționale de specialitate în ultimul an școlar încheiat; contribuții la elaborarea 

proiectelor de regulamente, metodologii și acte normative la nivel local, județean, național în ultimul an 

școlar încheiat); 

c. dețin: 

 cel puțin un premiu/o mențiune la faza internațională cu elevii participanți la concursuri cu  cel puțin 

două etape/faze de calificare (olimpiade, concursuri școlare ori competiții sportive/artistice, conform 

calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale) în anul școlar curent și/sau 

  cel  puțin un premiu I la faza națională cu elevii participanți la concursuri cu  cel puțin două etape/faze 

de calificare (olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive/artistice, conform calendarului 

aprobat de Ministerul Educației Naționale) în anul școlar curent și/sau 

   cel puțin un premiu I la un concurs/festival internațional desfășurat peste hotare; 
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d. probează implicarea exemplară în activitatea educativă în școală și în comunitate în anul școlar curent 

(prin organizarea de activități sau proiecte/programe extracurriculare la nivel național/ internațional, prin 

implicarea în activități de voluntariat la nivel local, recunoscute de comunitatea școlară (cel puțin 10 

activități) și  județean, recunoscute de comunitatea locală (cel puțin 10 activități). Se vor prezenta 

documente în original și copii, confirmate de directorul unității de învățământ; 

e. este apreciat de elevi, părinți și corpul didactic pentru eforturile puse în slujba liceului, pentru prestația 

didactică și pentru calitatea activităților educative școlare și extrașcolare desfășurate cu cele două categrii 

de beneficiari (sondaj on-line). 

f. contribuie la promovarea prestigiului școlii în comunitate, neaducând prejudicii de imagine și necreând  

situații conflictuale de natură să afecteze relațiile cu conducerea și colectivul școlii. 

Distincția ”Profesorul anului în LTHC”  poate fi însoțită de un premiu aigurat prin atragerea de sponsorizări și/sau 

donații. 

Distincția ”Profesorul anului în LTHC”  poate fi obținută iterativ.  

 

II. DIPLOMA " HENRI COANDĂ ", se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului și/sau managementului 

educațional în ultimii 10 ani, cadrelor didactice titulare ale Liceului Teoretic ”Henri Coandă” Craiova  care au obținut 

gradul didactic I și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a. au primit calificativul "foarte bine" pentru activitatea didactică efectivă în LTHC,  desfășurată în ultimii 10 

ani; 

b. demonstrează preocupări cu relevanță în activitatea didactică (autor, coautor la manuale și/sau programe 

școlare  ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul 

Educației Naționale,  care sunt aplicate, folosite și contribuie efectiv și eficient la desfășurarea activității 

didactice din școală, sau lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane și/sau sesiuni de 

comunicări naționale, lucrări de specialitate și/sau metodice publicate, la publicații cu ISBN/ISSN,  folosite 

efectiv în activitatea de la clasă sau în activitatea metodică la nivelul școlii; membru al consiliului 

consultativ al specialității din cadrul inspectoratului școlar; membru al CA al unității școlare); 

c. dețin: 

 cel puțin un premiu la faza națională cu elevii participanți la concursuri cu  cel puțin două 

etape/faze de calificare (olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive/artistice, conform 

calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale)  

 2 premii I la faza județeană cu elevii participanți la concursuri cu  cel puțin două etape/faze de 

calificare (olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive/artistice, conform calendarului 

aprobat de Ministerul Educației Naționale)  

   cel puțin un premiu I sau II la cel puțin un concurs/festival internațional desfășurat peste hotare; 
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d. probează implicarea exemplară în activitatea educativă în școală și în comunitate (prin organizarea de 

activități sau proiecte/programe extracurriculare la nivel național/ internațional, prin implicarea în 

activități de voluntariat la nivel de local, recunoscute de comunitatea școlară (cel puțin 20 de activități) și  

județean, recunoscute de comunitatea locală (cel puțin 10 activități). Se vor prezenta documente în 

original și copii, confirmate de directorul unității de învățământ. 

e. este apreciat de elevi, părinți și corpul didactic pentru eforturile puse în slujba liceului, pentru prestația 

didactică și pentru calitatea activităților educative școlare și extrașcolare desfășurate cu cele două categrii 

de beneficiari (sondaj on-line). 

f. contribuie la promovarea prestigiului școlii în comunitate, neaducând prejudicii de imagine și necreând  

situații conflictuale de natură să afecteze relațiile cu conducerea și colectivul școlii. 

Diploma "Henri Coandă"  poate fi însoțită de un premiu asigurat prin atragerea de sponsorizări și/sau donații. 

Diploma "Henri Coandă"  poate fi obținută de maxim 2 ori. 

 

III. DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ”SEMPER EXCELSIUS” se acordă, pentru merite deosebite în activitatea didactică, în 

dezvoltarea curriculumului și/sau managementului educațional, deontologie profesională și conduită morală 

incontestabile, cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I și peste 35 de ani experiență didactică, 

cadre didactice care se pensionează în anul școlar curent, cu activitate efectivă în exclusivitate în învățământ 

și care au obținut numai calificativul "foarte bine". 

Diploma de excelență poate fi însoțită de un premiu asigurat prin atragerea de sponsorizări și/sau 

donații. 

Diploma de excelență nu poate fi obținută iterativ. 

 

 

Director, 

Prof. Mihaela  BRUMAR 

 

 

 

           

      


