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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAłIEI DE MERIT 2013 
 

POZIłIA  APLICANTULUI Cadru didactic  din învăŃământul special 

Nume şi prenume solicitant  
FuncŃia  
Unitatea de învăŃământ  
Vechimea în învăŃământ  
Gradul didactic  
ObservaŃii 
(Calificativul obŃinut în perioada 

1.09.2008-31.08.2012) 

 

  

Nr. 
crt. 

Criteriul Detalii Punctaj 
maxim 

Auto
evalu
are 

Consili
ul 

consult
ativ al 
discipli

nei 
ISJ 

1. 
ActivităŃi complexe cu valoare 
instructiv-educativă 

 Max. 80 pct.  
 

 

1.1 

Rezultate deosebite în activitatea 
de prevenŃie/recuperare cu 
preşcolarii/elevii: 

 - infectaŃi cu HIV; 
- cu deficienŃe asociate/severe; 
- autişti; 
- deficienŃe senzoriale; 
- tulburări de comportament. 
- deficienŃă mintală moderată/uşoară 
(dovezi; atestare de la şcoala 
primitoare) 

 
- Integrarea în clase cu 

copii cu deficienŃe 
moderate sau uşoare 

- Integrarea socială în 
învăŃământul de masă 

- prezentarea 
documentelor 
doveditoare(evaluări 
inițiale, PIP-uri, etc) 

Max.13 pct. 
 

 
1 pct/elev 
1 pct/elev 
1 pct/elev 
2 pct/elev 
2 pct/elev 

0,5 pct/elev 

  

1.2 

IniŃierea şi aplicarea unor proiecte  
de specialitate prin utilizarea 
programului AEL în cadrul şcolii, 
dacă există condiŃiile tehnice 
necesare. 

 
- participare la curs 
- aplicarea unor programe 

în AEL 

Max.1 pct. 
0,5 pct. 
0,5 pct. 

  

1.3 

PerformanŃe în pregătirea 
copiilor/elevilor la concursurile 
şcolare, cultural-artistice şi sportive 
recunoscute de MECTS/IŞJ şi 
materializate în obŃinerea premiilor 
/ menŃiunilor. 

FAZA 
INTERNAłIONALĂ 
(orice distincŃie) 
 
FAZA NAłIONALĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
MenŃiune 
 
FAZA JUDEłEANĂ 
 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
MenŃiune 
CONCURSURI 

Max.15 pct. 
12/elev 

 

 
Max.10 pct 

6/elev 
5/elev 
4/elev 
3/elev 

 
Max. 5 pct 

 
4/elev 
3/elev 
2/elev 
1/elev 

Max 3 pct. 

  



Nr. 
crt. 

Criteriul Detalii Punctaj 
maxim 

Auto
evalu
are 

Consili
ul 

consult
ativ al 
discipli

nei 
ISJ 

INTERJUDEłENE 
(premii I, II, III) 
Concursuri locale în 
parteneriat (premii I, II, 
III) 
Concursuri la nivel de 
şcoală (premii I, II, III) 
 

 
 

2 pct/elev 
 
 

1 pct/elev 

1.4 

a) Pregătirea şi participarea la 
concursurile şcolare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Membru în comisiile de 
organizare a concursurilor şcolare; 
c) Cadru didactic coordonator al 
grupurilor de preşcolari/elevi ce 
participă la concursuri; 
d) ÎnsoŃitor/supraveghetor al 

copiilor/ elevilor. 
 

 
elaborator de subiecte 
nivel:  
- local 
- judeŃean 
- regional 
- naŃional 
 
evaluator la nivel: 
- local 
- judeŃean 
- regional 
- naŃional 
 
 
 
- judeŃene/interjudeŃene 
- naŃionale/internaŃionale 
- judeŃene/interjudeŃene 
- naŃionale/internaŃionale 
 
- judeŃene/interjudeŃene 
- naŃionale/internaŃionale 
 

Max. 10pct. 
 
 

0,25pct/concurs 
0,25pct/concurs 
0,50pct/concurs  
1 pct/concurs 

 
 

0,25pct/concurs 
0,25pct/concurs 
0,50pct/concurs  
1 pct/concurs 

 
 
 

1 pct/concurs 
2 pct/concurs 
1 pct/concurs 
2 pct/concurs 

 
1 pct/concurs 
1 pct/concurs 

  

1.5 

Organizarea de concursuri, 
festivaluri la nivel internaŃional, 
naŃional, interjudeŃean înscrise în 
Calendarul ActivităŃilor NaŃionale 
 
Organizarea şi participarea la 
spectacole, expoziŃii, concerte, 
simpozioane la nivel internaŃional, 
naŃional, judeŃean 
 
 

 
• concursuri, festivaluri: 

-organizator principal / 
preşedinte 
- membru 
• spectacole, expoziŃii, 

concerte 
-organizator  
- membru 
• simpozioane 

internaŃionale 
-organizator  
- membru 

• simpozioane 
naŃionale/interjudeŃene 
-organizator  

  - membru 
 

Max.10 pct. 
 

3 pct/activ. 
 

2 pct/activ. 
 
 

2 pct/activ.. 
1 pct/activ. 

 
 

2 pct/activ. 
1 pct/activ. 

 
 

2 pct/activ. 
1 pct/activ. 

  

1.6 
Rezultate notabile/măsurabile 
obŃinute în activităŃi culturale şi 
educative (parteneriat) la nivel de: 

 
 
 

Max. 3 pct. 
 
 

  



Nr. 
crt. 

Criteriul Detalii Punctaj 
maxim 

Auto
evalu
are 

Consili
ul 

consult
ativ al 
discipli

nei 
ISJ 

- şcoală 
- comunitate locală 
- judeŃean 
- naŃional/internaŃional. 

- şcoală 
 
- comunitate locală 
- judeŃean 

- naŃional/internaŃional. 

0,5 pct./ 
activitate 

1 pct. 
1,5 pct. 
2 pct. 

1.7 

Rezultatele comunicării/consilierii 
cu părinŃii şi autorităŃile locale, 
Consiliul JudeŃean şi D.G.A.S.P.C 
concretizate în egalizarea şanselor 
pentru acces la educaŃie a tuturor 
copiilor, reducerea abandonului 
şcolar, diminuarea 
comportamentelor marginale, 
rezultate deosebite obținute în 
activități de voluntariat 

 
 
 
coordonator proiecte 
membru  
lectorate cu părinții 

Max. 5 pct. 
 
 

3 pct. 
1 pct. 

1 pct/activ. 

  

1.8 

Activitate desfăşurată în vederea 
realizării echităŃii în educaŃie 
(educaŃie incluzivă, 
nediscriminatorie, de educaŃie 
multiculturală/ interculturală, 
educaŃie pentru diversitate), 
programe de educaŃie a părinŃilor 
recunoscute la nivel 
judeŃean/naŃional. 

 
- remediere şcolară 
- grădiniŃă de vară 
- activitate de 

desegregare, 
educaŃie incluzivă, 
etc. 

- programe de 
educaŃie a 
părinŃilor: proiecte 
educaŃionale cu 
părinŃii 

- activităŃi cu 
asociaŃiile de  
părinŃi 

Max. 3 pct. 
0,5 pct./an 
0,5 pct./an 

1 pct./activitate 
 
 
 
 
 

0,5 
pct./program 

 
 

0,5 
pct./activitate 

  

1.9 

Activitate depusă în calitate de : 
consilier educativ în şcoală 
coordonarea colectivelor 
redacŃionale ale revistelor şcolare 
- membru în colectivul redacŃional 
 

  
- consilier educativ 
- coordonator revistă 
- membru în colectivul 
redacŃional 
- articol în revistă 

Max.5 pct. 
2 pct. 

1 pct/an 
1 pct/revistă 

0,5 pct/articol 

  

1.10 

Participare la cursuri de formare 
organizate în cadrul proiectelor 
POSDRU sau altele, organizate de  
CCD/ISJ/MECTS 
 

 
- cursuri organizate de 

CCD şi alte instituŃii 
acreditate 

 
- cursuri POSDRU 

Max.5 pct.                                                            
0,50 pct./curs 

dar nu mai mult 
de 4 pct. 

 
1 pct./curs 

 

  

1.11 

 Coordonarea activităŃilor din cadrul 
Strategiei NaŃionale de AcŃiune 
Comunitară 

 
- local 
- judeŃean 
- regional/național 

Max.5 pct. 
1 pct. 
2 pct. 
2 pct. 

 

  

1.12 
Crearea de soft-uri educaționale în 
specialitate 

 
 
- crearea de soft-uri 
utilizate la clasă 
- crearea de soft-uri  

Max.2 pct. 
 
0,5 pct./soft 
 
 

  



Nr. 
crt. 

Criteriul Detalii Punctaj 
maxim 

Auto
evalu
are 

Consili
ul 

consult
ativ al 
discipli

nei 
ISJ 

recunoscute de instituŃii 
abilitate 

0,5 pct./soft 
 

2. 
Criteriul privind performanŃe 
deosebite în inovarea 
didactică/managerială 

 

Max. 10 pct. 
  

a. 

Elaborarea de programe școlare: 
• elaborarea de programe şcolare, 

regulamente, metodologii, 
îndrumătoare/ ghiduri metodice, 
manuale școlare, auxiliare 
didactice, reviste școlare - avizate 
de I.S.J/M.E.C.T.S, după caz; 
cărți în domeniul educațional, 
înregistrate cu ISBN; elaborarea 
de programe școlare pentru 
discipline opționale noi, însoțite 
de suportul de curs sau vizînd 
curriculum pentru opțional 
integrat în dezvoltarea  locală 

 
- ghiduri metodice, 
auxiliare didactice, 
reviste şcolare, etc 
 
- programe pentru 
opŃionale 
 

 

Max.1 pct. 
0,5 pct. / 
material 

 
 

0,5 pct. / 
programă 

 
 
 
 
 
 
 

  

b 

Elaborarea de cărŃi şi lucrări 
ştiinŃifice publicate, în domeniul 
didacticii, specialităŃii şi 
managementului educaŃional, 
înregistrate cu ISBN; 

 
- cărŃi   
 
 
- lucrări ştiinŃifice 

Max.1 pct. 
0,5 pct. 

/autor/coautor 
 

0,5 pct. 
/autor/coautor 

  

c. 
 

Activitate de: evaluator de 

manuale, de mentorat, de 
formator; activitate în domeniul 
sindical în cadrul federațiilor 
sindicale reprezentative la nivel de 
ramură învățământ, precum și în 
cadrul asociațiilor profesionale ale 
cadrelor didactice la 
nivel/județean/național/internațional
, participarea cu comunicări la 
simpozioanele județene, regionale, 
naționale și/sau internaționale, 
contribiția la cercetări stiințifice în 
specialitate sau în domeniul 
problematicii învățământului și 
educației 
 

 
 
- evaluator de manuale 
- mentor 
- formator 
- activitate în domeniul 

sindical (certificată de 
organizaŃia sindicală): 

      - local 
      - judeŃean 
      - naŃional 

 
 

simpozioane la nivel: 
- judeŃean 
- regional 
- naŃional 
- internaŃional 

Max. 2 pct. 
 

0,5 pct./an 
0,5 pct./an 

0,5 pct. 
0,5 pct. 

 
 

0,5 pct. 
1 pct. 
2 pct. 

 
 
 

0,25 pct. 
0,5 pct. 
0,5 pct. 

0,75 pct. 
 

  

d. 

Activitate ca metodist, membru în 
consiliul consultativ, membru în 
Comisia de organizare a 
concursurilor pentru posturile 
didactice rămase vacante pe 
parcursul anului școlar,coordonator 
de cerc pedagogic. 

 
- metodist 
- membru în consiliul 

consultativ 
- membru în Comisia 

de organizare a 
concursurilor pentru 
posturile didactice 
rămase vacante pe 

Max. 3 pct. 
0,5 pct./an 
0,5 pct./an 

 
 

0,5 pct./comisie 
 
 
 

  



Nr. 
crt. 

Criteriul Detalii Punctaj 
maxim 

Auto
evalu
are 

Consili
ul 

consult
ativ al 
discipli

nei 
ISJ 

parcursul anului 
școlar 

- coordonator de cerc 
pedagogic 

 
 

0,5 pct./an 

e. 

Activitatea desfăşurată în cadrul 
unor comisii tehnice de elaborare a 
unor acte normative/administrative, 
în cadrul unor comisii consultative 
de dialog social şi alte structuri de 
dialog social  
membru CA,  
membru CEAC,  
membru comisii importante din 
școală 

 
 
 
 
 

- membru CA 
- membru CEAC 
- membru comisii 

importante din școală 

Max. 3 pct. 
 
 
 
 

0,5 pct./an  
1 pct./an 

0,5 pct/comisie 

  

3. 
Criteriul privind participarea la 
proiecte: 
 

 Max. 5 pct. 
 
 

  

a. 

proiecte din fonduri structurale 
europene, proiecte internaționale 
care au ca obiective performanta 
școlară, progresul școlar etc. 

Participarea la proiecte în 
calitate de: 
- coordonator  
- colaborator   
- participant  
 
 

 
5 pct. 
3 pct. 
2 pct. 

 
 

  

b. 

proiecte elaborate și implementate în 
baza prevederilor Metodologiei și 
criteriilor privind acordarea 
gradației de merit în învățământul 
preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
MECTS nr. 5486/2011, 
materializate prin raportul de 
activitate și portofoliul personal 

- coordonator 
 

3 pct. 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.  
Criteriul privind creşterea 
prestigiului unităŃii de 
învăŃământ/conexe 

 
Max. 5 pct. 

 

  

a. 

- ContribuŃiile individuale şi/sau în 
echipă la dezvoltarea instituțională 
a școlii (membru C.E.I.C, membru 
Comisia pentru implementarea 
S.C.M., membru Comisia pentru 
prevenirea riscurilor) 

 
- membru în Comisia 

de Evaluare Internă 
Continuă 

- membru în Comisia 
pentru 
implementarea 
Sistemului de 
Control Managerial 

- membru în Comisia 
PSI/SSM 

Max. 2 pct. 
 

0,5 pct./an 
 
 

0,5 pct./an 
 
 
 
 

0,5 pct. /an 

  

b. 

- atragerea de finanŃări extrabugetare 
pentru unitate, programe, proiecte, 
centre de documentare si informare, 
laboratoare etc., având ca efect 
creşterea calităŃii instituŃiei si a 
procesului de predare - învăŃare - 
evaluare, a bazei didactico-

 
- realizarea de programe 

şi proiecte extrabugetare 
- realizarea de centre de 

documentare şi informare 
- realizarea unui mediu 

educaŃional atractiv în 

Max. 1 pct. 
0,25 

pct./program 
 

0,25 pct./centru 
 

0,5 

  



Nr. 
crt. 

Criteriul Detalii Punctaj 
maxim 

Auto
evalu
are 

Consili
ul 

consult
ativ al 
discipli

nei 
ISJ 

materiale; clasă pct./activitate 

c. 
- realizarea de proiecte 
extracurriculare, cu finanŃare 
extrabugetară; 

 
0,5 pct./proiect 

  

d. 

- realizarea de parteneriate cu 
instituŃiile din domeniul educaŃiei şi 
al culturii (universităŃi, biblioteci, 
muzee, centre de cultură, case de 
cultură, asociaŃii, fundaŃii, etc.) la 
nivel local, regional, naŃional şi 
internaŃional  

Parteneriate la nivel: 
 
- local 
- regional 
- naŃional 
- internaŃional 

Maxim 1 pct. 
0,25 pct. 
0,5 pct. 

0,75 pct. 
1 pct.  

 
 

  

d. 

 
 
- realizări în ceea ce priveşte 
educaŃia adulŃilor si reconversia 
profesionala (cursuri, programe, 
materiale auxiliare, platforme de 
învăŃare) 

 
 
 
- participare în 

programe de educaŃie a 
adulŃilor 

- participare la module 
de pregătire în domeniul 
disciplinei 

Maxim 0,5 
puncte 

 
0,25 pct. 

 
 

0,25 pct. 

  

TOTAL GENERAL 100    

 
 

           Evaluatori,      Semnătura candidatului,  
   _________________________________   ________________________________ 
 
  __________________________________ 

 


