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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAłIEI DE MERIT 2013 
 
 
POZIłIA APLICANTULUI EDUCATOARE/ PROFESOR PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR 
NUME ŞI PRENUME SOLICITANT  
FUNCłIA  
UNITATEA DE ÎNVĂłĂMÂNT  
VECHIMEA ÎN ÎNVĂłĂMÂNT  
GRAD DIDACTIC  
OBSERVAłII 
(Calificativul în perioada 1.09.2008-31.08.2012) 

 

 
NR 
CRT 

CRITERIUL CARE 
TREBUIE 
ÎNDEPLINIT DE 
CANDIDAT (se referă 
la perioada 1.09.2008 – 
1.09.2012) 

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 
RECOMANDATE 

PUNCTAJ 
MAXIM 

AUTO-
EVA-
LUAR
E 

PUNC
TAJ 
ACOR
DAT 
DE 
COMIS
IE 

AdeverinŃă eliberată de 
director şi rezultatele 
testărilor cu ponderea 
calificativelor de 
„Foarte bine” în 
procent de: 
- 90-100% 
- 60-89,9% 
- 50-60% 

4 p maxim 
 
 
 
 
 
1p/an 
0,75p/an 
0,50 p/an 

  1  CRITERIUL 
ACTIVITĂłILOR 
COMPLEXE CU 
VALOARE 
INSTRUCTIV-
EDUCATIVĂ 
 
80 puncte 

a. Rezultate deosebite 
obŃinute în pregătirea 
preşcolarilor în atingerea 
obiectivelor/ 
competenŃelor specifice 
impuse de Curriculum, 
materializate în progresul 
preşcolarilor la grupă,  în 
rezultatele acestora, la 
testări de sfârşit de ciclu 
 

Evaluările finale ale 
copiilor, ce reflectă 
performanŃele şi evoluŃia 
copiilor 
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Punctaj maxim: 4 p 
Utilizarea calculatorului în 
procesul de învăŃământ 

AdeverinŃă eliberată de 
directorul unităŃii 
de învăŃământ pentru 
utilizarea 
calculatorului în 
activitatea didactică în 
procent de: 
- peste 25% din 
activităŃi 
- între 10-24 % din 
activităŃi 

1p maxim 
 
 
 
 
 
 
0,25p/ an 
 
0,10p/ an 

  b. IniŃierea şi aplicarea 
unor proiecte de predare a 
disciplinei prin utilizarea 
calculatorului în cadrul 
grădiniŃei, dacă există 
condiŃiile tehnice 
necesare. 
 
Punctaj maxim:1,5 p 

Atestat în utilizarea 
calculatorului 

Copie atestat /certificat 
/adeverinŃă  

0,5 p   

Premiul I Copie diplomă (câte 
una  pentru justificarea 
fiecărui premiu, este 
indicat să se precizeze 
numele cadrului 
didactic pe diplomă) 

 (0,5 p/ premiu)   

Premiul II - // -  (0,25p/ 
premiu) 

  

Premiul III - // -  (0,25 
p/premiu) 

  

Locală      
 Maxim 
3,5 p 

MenŃiune/ 
premiu special 

- // -  (0,25p/premiu)   

Premiul I - // -  (1p/premiu)   
Premiul II - // -  (0,5p/premiu)   
Premiul III - // -  (0,5p/ premiu)   

JudeŃeană   
Maxim 5 
p 

MenŃiune/ 
premiu special 

- // -  (0,25p/ 
premiu) 

  

Premiul I - // -  (1p/ premiu)   
Premiul II - // -  (1p/ premiu)   
Premiul III - // -  (0,5p/ premiu)   

c.  PerformanŃe ale 
copiilor, obŃinute la 
concursuri de profil, 
concursuri cultural- 
artistice şi sportive, 
recunoscute de MECTS, 
materializate în 
obŃinerea premiilor, 
menŃiunilor şi premiilor 
speciale la faza: 
 
 
Punctaj maxim: 25  p 
 
Este indicat să se 

precizeze pe diplomă 

numele cadrului 

didactic (conform cu 

originalul) 
NaŃională      
Maxim  
6,5p 

MenŃiune/ 
premiu special 

- // -  (0,25p/ 
premiu) 
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Premiul I - // -  (1,5/ premiu)   
Premiul II - // - 3p maxim 

(1p/premiu) 
  

Premiul III - // -  (0,5p/ premiu)   

InternaŃio
nală   
Maxim 
10p 

MenŃiune/ 
premiu special 

- // -  (0,5p/ premiu)   

Membru al 
comitetului de 
coordonare - 
organizare 

AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de 
organizator/ director 

0,5p maxim  
(0,25p/ 
activitate) 

  

Membru al 
juriului 
 
 

Decizie/adeverinŃă/ 
diplomă eliberată de 
organizator/ director 

0,5p maxim  
(0,25p/ 
activitate) 

  

Evaluator AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de 
organizator/ director 

0,5p maxim  
(0,25p/ 
activitate) 

  

Organizarea de 
spectacole, 
expoziŃii, 
concerte, 
simpozioane 

AdeverinŃă director/ 
organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

La nivel 
local 
 
3p 
maxim 

Participare  AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

0,5p maxim  
(0,25p/ 
activitate) 

  

Membru al 
comitetului de 
coordonare - 
organizare 

AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

Membru al 
juriului 
 

Decizie/adeverinŃă/ 
diplomă eliberată de 
organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

Evaluator AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

d+e. 
- pregătirea preşcolarilor 
pentru concursursurile de 
profil 
-  participarea în calitate 
de membru al comitetului 
de organizare sau al 
juriului, la simpozioane, 
concursuri locale, 
judeŃene, interjudeŃene, 
(incluse în programul de 
activităŃi şi în calendarul 
ISJ GalaŃi/ MECTS) , 
naŃionale, internaŃionale. 
 
 Punctaj maxim: 23,5 p 

La nivel 
judeŃean 
 
5,5p 
maxim 

Organizarea de AdeverinŃă organizator 1,5p maxim    
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spectacole, 
expoziŃii, 
concerte, 
simpozioane 

(0,5p/ 
activitate) 

Participare  AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

Membru al 
comitetului de 
coordonare - 
organizare 

AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

2p maxim  
(1p/ activitate) 

  

Membru al 
juriului 
 

Decizie/adeverinŃă 
/diplomă eliberată de 
organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

Evaluator AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

Organizarea de 
spectacole, 
expoziŃii, 
concerte, 
simpozioane 

AdeverinŃă organizator 2p maxim  
(1p/ activitate) 

  

La nivel 
naŃional 
 
7 p 
maxim 

Participare  AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

1p maxim  
(0,25p/ 
activitate) 

  

Membru al 
comitetului de 
coordonare - 
organizare 

AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

2p maxim  
(1p/ activitate) 

  

Membru al 
juriului 
 

Decizie/adeverinŃă 
/diplomă eliberată de 
organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

Evaluator AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

1p maxim  
(0,5p/ 
activitate) 

  

La nivel 
internaŃio
nal 
 
8p 
maxim 

Organizarea de AdeverinŃă organizator 2p maxim    
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spectacole, 
expoziŃii, 
concerte, 
simpozioane 

(1p/ activitate) 

Participare  AdeverinŃă/diplomă 
eliberată de organizator 

2p maxim  
(1p/ activitate) 

  

f) Rezultate notabile, 
măsurabile, obŃinute în 
activităŃile culturale şi 
educative din grădiniŃă  
Punctaj maxim: 4 p 

- cu impact la nivel: 
Jlocal 
JjudeŃean 
JnaŃional 
JinternaŃional 

AdeverinŃe / diplome  
0,5 p / acŃiune 
1p / acŃiune 
1,5 p / acŃiune 
2 p / acŃiune 

  

g) ActivităŃi desfăşurate 
cu copii cu dificultăŃi de 
învăŃare 
Punctaj maxim: 2 p 

Program diferenŃiat de 
învăŃare 

- certificat medical şi 
adeverinŃă director 
unitate de învăŃământ 
 

1p/ copil   

GrădiniŃă de vară AdeverinŃă director 
unitate de învăŃământ 

0,5 p/an   

EducaŃie incluzivă AdeverinŃă director 
unitate de învăŃământ 

0,5p/copil   

EducaŃia părinŃilor 
(“Educăm aşa”)  
 

AdeverinŃă director 
unitate de învăŃământ 

1p/an 
 
 

  

h) ActivităŃi desfăşurate 
în vederea realizării 
echităŃii în educaŃie          
(grădiniŃă de vară, 
educaŃie incluzivă, 
educaŃie pentru 
diversitate, programe de 
educaŃie a părinŃilor 
recunoscute la nivel 
judeŃean) 
 Punctaj maxim: 4 p 

Activitate de consiliere Copii ale programelor. 0,5p/ an   

Cerc pedagogic 
- activitate demonstrativă  
- prezentare teoretică 

AdeverinŃă inspector 
de specialitate/ 
adeverinŃă unitate 
organizatoare 

  
2p/activitate 
1p/activitate 

  

Comisie metodică 
- activitate demonstrativă  
-  prezentare teoretică 

AdeverinŃă director 
unitate de învăŃământ 

 
1p/activitate 
0,5p/activitate 
 

  

i) Rezultate obŃinute în 
desfăşurarea unor 
activităŃi practice: 
 
Punctaj maxim: 5 p 

 

 AbilităŃi de comunicare cu     
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părinŃii: 
  - activităŃi demonstrative/ 
serbări 
- vizite/ excursii/ lectorate 
 

 
AdeverinŃă director 
unitate de învăŃământ, 
contracte de parteneriat 
 

 
0,5p/activitate 
0,5p/activitate 
 

j. rezultate obŃinute în 
activităŃi de voluntariat la: 
- nivel local, 
- judeŃean,  
- naŃional,  
- internaŃional 
Punctaj maxim: 1 p 

 

ActivităŃi de voluntariat AdeverinŃă eliberată de 
instituŃia 
organizatoare/ 
parteneră sau copie 
contract de voluntariat 

 
0,25 p/ 
activitate 
0,5 p/activitate 
0,75 p/ 
activitate 
1 p/activitate 

  

Coordonator de programe 
educative (responsabil cu 
munca educativă ) 

AdeverinŃă/Copie 
decizie director 

0,5 p/an   

Redactor-şef Copie copertă revistă 
faŃă-verso 

1,5p/revistă   

k. Activitate de 
coordonator de programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare sau 
îndrumarea colectivelor 
redacŃionale ale revistelor 
pentru învăŃământ 
preşcolar cu ISSN, 
aprobată ISJ/MEN 
Punctaj maxim 3 p 

Redactori, responsabil 
coordonatori 

Copie copertă revistă 
faŃă-verso 

1 p/revistă   

l. - cursuri de formare din 
proiectele POSDRU 
- cursuri acreditate CNFP/ 
CNFPA 
- cursuri avizate MECTS 
Punctaj maxim: 3  p 

Participare la cursuri de 
formare 

AdeverinŃe / certificate 1p/ curs   

m. Coordonarea 
activităŃilor din cadrul 
Strategiei naŃionale de 
acŃiune comunitară 
(SNAP); 
Punctaj maxim: 1 p 

Coordonare şi participare AdeverinŃă/ diplomă 
organizator 

0,5p/acŃiune   

n. integrarea copiilor cu  AdeverinŃă director/ 0,25p/copil/an   
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cerinŃe educative speciale 
în grădiniŃele de masă şi 
desfăşurarea activităŃilor 
de educaŃie remedială; 
Punctaj maxim: 1 p 

psiholog şcolar şi copie 
P.I.P. pentru fiecare 
copil 
Graficul activităŃilor 
remediale 
Analiza progresului 
copilului 

o. participarea concretă la 
susŃinerea performanŃei 
şcolare şi la pregătirea 
remedială; 
Punctaj maxim: 1 p 

ActivităŃi de pregătire a 
copiilor superdotaŃi sau cu 
dificultăŃi de învăŃare 

AdeverinŃă director  
Programe de pregătire 
superioară/ remediere 

0,5p/copil/an   

p. crearea de softuri 
educaŃionale în 
specialitate, platforme de 
e-learning pentru 
susŃinerea progresului 
şcolar. 
Punctaj maxim: 1 p 

 AdeverinŃe, diplome, 
contracte de parteneriat 

0,5p/soft   

Programe şcolare, 
regulamente, metodologii 
avizate MECTS 
 

AdeverinŃe/ copii ale 
coperŃilor 

3p/lucrare   

Ghiduri metodice / 
îndrumătoare avizate 
MECTS sau ISJ  

Copii ale coperŃilor 1 p/lucrare   

Auxiliare didactice, reviste 
şcolare avizate ISJ GalaŃi 
sau MECTS 

Copii ale coperŃilor 0,5 p/lucrare   

CărŃi în domeniul 
educaŃional înregistrate cu 
ISBN  

Copii ale coperŃilor, 
vizibil ISBN 
 

1p/carte/autor 
0,5 p/ 
carte/coautor 

  

2.  CRITERIUL 
PRIVIND 
PERFORMANłE 
DEOSEBITE ÎN 
INOVAREA 
DIDACTICĂ/ 
MANAGERIALĂ 
 
 
 
 
10 puncte 

a. Contributia la 
elaborarea de programe 
şcolare, regulamente, 
metodologii, auxiliare, 
reviste şcolare, avizate de 
ISJ GalaŃi sau MECTS, / 
cărŃi în domeniul  
educaŃional înregistrate cu 
ISBN / platforme de e-
learning avizate de 
MECTS / elaborarea de 
programe şcolare pentru 
discipline de opŃionale 
noi, însoŃite de suportul 
de curs  
 
Punctaj maxim: 2p 

Programe pentru activităŃi 
opŃionale şi extinderi 

Copii ale fişelor de 
evaluare a programelor 
avizate de inspectorul 
de specialitate şi 

0,25 
p/programă 
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 pagina de titlu 
b) elaborarea de cărŃi şi 
lucrări ştiinŃifice publicate 
în domeniul didacticii, 
specialităŃii şi 
managementului 
educaŃional, înregistrate 
cu ISBN; 
 
Punctaj maxim: 1p 

 

CărŃi şi lucrări ştiinŃifice Copii ale coperŃilor, 
vizibil ISBN şi nume 
autor 
 

1 p/carte/autor 
0,5 p/ 
carte/coautor 
0,25p/articol 

  

- evaluator de auxiliare 
didactice avizate MECTS 

AdeverinŃă/diplomă 0,5 p/auxiliar   

- mentorat (cu activitate) AdeverinŃă/diplomă 0,5 p/an   
- formatori (cu activitate) AdeverinŃă/diplomă 0,5p/an   
- lider 
sindical 

Local 
JudeŃean 
NaŃional  

AdeverinŃă sindicat 0,5 p 
1p 
2p 

  

- participare cu comunicări 
la simpozioane 

AdeverinŃă/diplomă 0,5 p/ 
simpozion 

  

c) activitate de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punctaj maxim: 2p 

- cercetări ştiinŃifice sau de 
specialitate în domeniul 
didactic 

AdeverinŃă/diplomă 0,5 p/lucrare   

- metodist AdeverinŃă ISJ  1p/an   
- membru în Consiliul 
Consultativ de specialitate 

AdeverinŃă ISJ 1p/an   

- membru în Comisia 
naŃională de specialitate 

AdeverinŃă/diplomă 2p/an   

d) activitate ca: 
 
 
Punctaj maxim: 4 p 

- coordonator de cerc 
pedagogic 

AdeverinŃă ISJ 1p/an   

e) activitate ca: 
 
 
 
 
 

- membru în comisii 
tehnice de elaborare a unor 
acte normative, 
administrative la nivel 
judeŃean sau naŃional; 
membru în comisii de 

AdeverinŃă director 0,50 p/comisie   
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examen naŃional (activităŃi 
neremunerate) 
- membru în comisii 
consultative de dialog 
social 

AdeverinŃă organizator 0,5 p/comisie   

 
 
Punctaj maxim: 1 p 

- membru în comisii 
naŃionale de specialitate 

AdeverinŃă ISJ 0,5p/comisie   

- proiecte din fonduri 
structurale europene, 
proiecte internaŃionale 
care au ca obiective 
performanŃa şcolară, 
progresul şcolar, 
dezvoltarea competenŃelor 
şi abilităŃilor 
preşcolarilor,  educaŃia 
civică, formarea 
personalităŃii 
preşcolarilor, dezvoltarea 
capacităŃii de 
adaptare la schimbare, 
dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice; 
 
Punctaj maxim: 3 p 

- coordonator 
- membru în echipa de 
implementare/partener 

AdeverinŃă director 
Copii ale contractului 
de finanŃare, 
contractului de 
parteneriat  

1,5 p/proiect 
1p/proiect 

  3.  CRITERIUL 
PRIVIND 
PARTICIPAREA LA 
PROIECTE 
 
5 PUNCTE 

- proiecte elaborate şi 
implementate în baza 
prevederilor Metodologiei 
şi criteriilor privind 
acordarea 
gradaŃiei de merit în 
învăŃământul 
preuniversitar, aprobată 
prin Ordinul ministrului 
educaŃiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 

- coordonator 
 

AdeverinŃă 
director/copie prima 
pagină proiect 

1 p/proiect 
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5.486/2011, materializate 
prin raportul de activitate 
şi portofoliul personal. 
 

Punctaj maxim: 2 p 
ContribuŃii individuale 
şi/sau în echipă la 
dezvoltarea instituŃională 
a unităŃii; 
 
Punctaj maxim: 2 p 

 

Participarea în comisia 
CEAC/CA 
- alte comisii la nivelul 
unităŃii  
 
Participarea la elaborarea 
diferitelor documente 
manageriale 

AdeverinŃă 
director/copie decizii 
 
 
 
AdeverinŃă director 

1p/comisie/an 
 0,5 p/ 
comisie/an 
 
 
0,5p/ document 
 

  

Atragerea de finanŃări 
extrabugetare pentru 
unitate, programe, 
proiecte, centre de 
documentare şi 
informare etc., având ca 
efect creşterea calităŃii 
instituŃiei şi a procesului 
de predare-învăŃare-
evaluare, a bazei 
didactico-materiale; 
Punctaj maxim: 1 p 

- dotarea sălilor de grupă, a 
cabinetelor etc.  
 
- realizarea sau 
achiziŃionarea de materiale 
didactice 

Copii ale contractelor 
de sponsorizare, de 
finanŃare, de donaŃie, 
chitanŃe, facturi 

0,5p/ contract 
 
 
0,5p/activitate 

  

- realizarea de proiecte 
extracurriculare, cu 
finanŃare extrabugetară, 
având drept obiectiv 
creşterea calităŃii 
procesului de învăŃământ; 
 
Punctaj maxim: 1 p 

 

- coordonator de proiect 
- membru în echipa de 
implementare 

AdeverinŃe, contracte 
de finanŃare, de 
parteneriat, de 
colaborare  

1 p/proiect 
0,5 p/proiect 

  

4. CRITERIUL 
PRIVIND 
CREŞTEREA 
PRESTIGIULUI 
UNITĂłII DE 
ÎNVĂłĂMÂNT 
 
 
5 PUNCTE 

- realizări în ceea ce 
priveşte educaŃia adulŃilor 

- participarea la cursuri de 
reconversie profesională,  

AdeverinŃe, 
certificate, diplome 

0,5p/curs 
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şi conversia profesională 
 
Punctaj maxim: 1 p 

- cursuri postuniversitare, 
masterat 

1p/curs 
postuniversitar/
masterat 
 

 
Îmi asum răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor şi punctajelor din prezenta grilă de evaluare şi a actelor justificative 

care o însoŃesc.  
 
 
 
Semnătură candidat,                                                                                           Nume, prenume /semnătură  
 
 
 
 
 
 


