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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAłIEI DE MERIT 2013 
 

PoziŃia aplicantului PROFESOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL DE MASĂ/ 
MAISTRU INSTRUCTOR/PROFESOR PENTRU INSTRUIRE 

PRACTICĂ 
Numele şi prenumele solicitantului  
Specialitatea  
Unitatea de învăŃământ  
Vechimea în învăŃământ  
Gradul didactic  
Calificativ obŃinut în perioada evaluată  
Perioada evaluată 1septembrie 2008-31august 2012 

 

Criteriul care 
trebuie îndeplinit de 
către candidat 
(perioada  
01.09.2008- 
31.08.2012 ) 

Punctaj 
maxim 

Subcriterii Punctaj maxim/ 
subcriteriu 

Auto- 
evaluare 

Evaluare Dovezi recomandate 

6 

a) Rezultate deosebite obŃinute în 
pregătirea elevilor în raport cu 
standardele curriculare de performanŃă, 
materializate în progresul elevilor la 
clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, 
la testări şi examene naŃionale de 
sfârşit de ciclu, Evaluare naŃională, 
rezultate obŃinute cu clasa şi individual 
pentru disciplinele de specialitate în 
învăŃământul vocaŃional şi tehnologic ; 
- promovablitate peste 90% (media pe 

cei 4 ani evaluaŃi) 
- examene naŃionale cu 
promovabilitate peste: 
- 75-80% 
- 81-85% 
- 86-90% 
- 91-95% 
- 96-100% 
(media pe cei 4 ani evaluaŃi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5p 
 
 
 

2p 
3p 
4p 
5p 
6p 

  AdeverinŃe şi 
statistici oficiale de la 

unitatea şcolară în 
care funcŃionează 

2 b) IniŃierea şi aplicarea unor proiecte 
de predare a disciplinei prin utilizarea 
programului AEL în cadrul şcolii: 
      - utilizare soft educaŃional (AEL şi 
alte aplicaŃii); 
      - crearea de lecŃii pe calculator: 
- lecŃii noi în AEL; 
- secvenŃe de lecŃii; 
- lecŃii în alte programe/aplicaŃii. 

 
 
 

0,25p/aplicaŃie 
 
 

0,5p/lecŃie 
0,25p/secvenŃă 

0,5p/lecŃie 

  Extrase cf. cu 
originalul/adeverinŃă 

semnată de către 
director şi 

administrator reŃea 
privind planificarea 

lecŃiilor şi materialele 
concepute/desfăşurăt
or intrări lecŃii AEL 

1. CRITERIUL 
ACTIVITĂłILOR 
COMPLEXE CU 
VALOARE 
INSTRUCTIV 
EDUCATIVĂ 

 
 

39 

c) PerformanŃe în pregătirea elevilor 
distinşi la concursurile de profil/ 
olimpiade şcolare sau/şi cultural 

 
 
 

  Diplome  
Certificate de 

participare 



artistice şi sportive recunoscute de 
MECTS, materializate în obŃinerea 
premiilor (locurile I, II, III), 
menŃiunilor şi premiilor speciale la 
fazele internaŃională, naŃională, 
judeŃeană şi interjudeŃeană 

 
FAZA INTERNAłIONALĂ (orice 

distincŃie) 
 

FAZA NAłIONALĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
MenŃiune 

Premii/MenŃiuni speciale 
 

FAZA JUDEłEANĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
MenŃiune 

 
CONCURSURI 

INTERJUDEłENE/REGIONALĂ 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
MenŃiune 

(Alte concursuri  conform anexei) 

 
 
 
 
 
 
 

8 pct 
 
 

Max.15 pct 
6p/elev/an 
5p/elev/an 
4p/elev/an 
3p/elev/an 
2p/elev/an 

 
Max. 10 pct 
4p/elev/an 
3p/elev/an 
2p/elev/an 
1p/elev/an 

 
 

Max 5 pct 
2p/elev/an 

1,50p/elev/an 
1p/elev/an 

0,50p/elev/an 
 

AdeverinŃe eliberate 
de organizatorii 
concursurilor 

9 

d) Pregătirea olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare, cuprinse în 
calendarul şi programul de activităŃi 
ISJ/MECTS (finanŃate exclusiv de la 
bugetul de stat): 
- pregătire de loturi olimpice de 
participanŃi la faza naŃională 
/internaŃională; 
- ÎnsoŃitor  de loturi olimpice cu 
participanŃi la faza naŃională 
/internaŃională  
- membru al juriului/evaluator 
local/judeŃean/ naŃional; 
- membru în comisiile de organizare a 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare la 
nivel: 
             - local/judeŃean;  
 
             - interjudeŃean/naŃional; 
 
- elaborare subiecte local/judeŃean/ 
interjudeŃean/ naŃional 
 
- pregătirea elevilor pentru proba 
practică a concursurilor la nivel 
judeŃean/naŃional 

 
 

 
 
 

2p/an 
 
 

1p/activitate 
 
 

0,5p/1p/2p/activitate 

 
 
 
 

0,5p/1p/activitate 
 

2p/3p/activitate 
 

0,5p/1p /1,5p/2p/ 
activitate 

 
 

0,5p/1p/an 

  Copii  cf.  cu 
originalul sau 
originale ale 

documentelor oficiale 

8 

e) Organizarea de concursuri, 
festivaluri, spectacole, expoziŃii, 
concerte, simpozioane (membru în 
echipa de organizare şi desfăşurare) la 
nivel: 
- internaŃional 
- naŃional 
- interjudeŃean; 
- locale. 

 
 
 
 
 

5p/activitate 
4p/activitate 
3p/activitate 
2p/activitate 

  Diplome/certificate/ 
adeverinŃe 

originale/decizii 



Participarea la aceste activităŃi în 
calitate de membru al juriului 

1p/activitate 

1 

f) Rezultate măsurabile obŃinute în 
activităŃile culturale şi educative 
organizate în şcoală, cu impact la nivel 
local/judeŃean/naŃional/internaŃional; 

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

/activitate 

  Diplome/certificate 

2 

g) Activitatea şi rezultatele obŃinute în: 
- centrele de excelenŃă şi centrele de 
pregătire zonală din cadrul unităŃilor de 
învăŃământ vocaŃional (muzică, 
seminarii, licee pedagogice, teatru, 
coregrafie, arte plastice, arhitectură, 
sport etc.)  
- cu elevi cu dificultăŃi de învăŃare  
 

 
 

0,5p/an 
 
 
 
 

0,5p/an/elev 

  AdeverinŃe eliberate 
de centrele de 
excelenŃă/ de 

pregătire zonală cu 
precizare numărului 
de elevi cu care s-a 
lucrat, a perioadei şi 

a rezultatelor 
obŃinute 

 
AdeverinŃă eliberată 

de unitatea de 
învăŃământ cu 

precizarea nominală 
a elevilor şi clasei;  
AdeverinŃă CJRAE 
sau de la psihologul 

şcolar 

0,5 

h) Activitate desfăşurată în vederea 
realizării echităŃii în educaŃie (activităŃi 
de remediere şcolară, activităŃi de 
desegregare, de educaŃie incluzivă, 
nediscriminatorie, de educaŃie 
multiculturală/interculturală, educaŃie 
pentru diversitate/alteritate, programe 
de educaŃie a părinŃilor recunoscute la 
nivel judeŃean/naŃional); 

 
 

0,25p/activitate 

  Certificate/diplome  
Programele 
activităŃilor 

confirmate de 
directorul unităŃii de 

învăŃământ 

0,5 

i) Rezultate măsurabile/cuantificabile 
obŃinute în desfăşurarea unor activităŃi 
practice, educative pentru formarea de 
abilităŃi de comunicare, antreprenoriale 
şi tehnice; 

 
 

0,25p/activitate 

  AdeverinŃe privind 
activitatea/fotocopii 
documente/diplome 

1 j) Rezultate obŃinute în activităŃi de 
voluntariat, la nivel local/ judeŃean/ 
naŃional/internaŃional; 

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

  Certificate/diplome/ 
adeverinŃe ale 
partenerilor 

 
 

4 

k) Activitate depusă în calitate de: 
- consilier educativ la nivelul unităŃii 
de învăŃământ/responsabil CEAC 
- îndrumarea colectivelor redacŃionale 
ale revistelor şcolare; 
- membru al comisiei C.E.A.C. 
-responsabil comisia diriginŃilor/ 
comisie metodică 

 
 

1p/an 
0,5p/nr. revistă 

 
0,5p/an 
1p/an 

  AdeverinŃe/copii  ale 
coperŃilor revistelor 

. 

3 l) participarea la cursuri de formare 
prin: 

- proiectele POSDRU; 
-  cursuri acreditateCNFP; 
- cursuri avizate MECTS 

- aplicarea la clasă a achiziŃiilor 
dobândite la cursurile de formare 

 
 

1p/curs 
0,75p/curs 
0,5p/curs 

 
1p 

  AdeverinŃe/diplome/ 
certificate/confirmări 
ale aplicării la clasă 

certificate de director 
sau responsabilul 
comisiei metodice 

0,5 m) Coordonarea activităŃilor din cadrul 
”Strategiei naŃionale de acŃiune 
comunitară”; 

0,5p/activitate   Certificate/adeverinŃe  

1 

n) Integrarea copiilor cu cerinŃe 
educative speciale în şcolile de masă  
şi desfăşurarea activităŃilor de educaŃie 
remedială . 

 
0,5p/an/copil 

  AdeverinŃă de la 
psihologul şcolar sau 

CJRAE  şi 
curriculum adaptat 

Colaborarea cu reŃele 
de specialişti 



 

1,5 

o) Participarea concretă la: 
- susŃinerea performanŃei  şcolare prin 
derularea de cursuri de pregătire 
suplimentară pentru participarea la 
concursuri şcolare; 
- pregătirea remedială prin organizarea 
de activităŃi de sprijin şi educaŃie 
remedială; 

 
0,5p/grup de 

elevi/an 
 
 

0,5p/grup de 
elevi/an 

  Demonstrarea 
progresului şcolar 

prin analiza 
rezultatelor şcolare 
Curriculum adaptat 

PIP 
Colaborarea cu reŃele 

de specialişti 
 

1 
p) Crearea de softuri educaŃionale în 
specialitate, platforme de e-learning 
pentru susŃinerea progresului şcolar 

 
0,5p/soft 

  Certificate, 
adeverinŃe, link-uri, 

print-screen-uri. 
TOTAL 80  

2,5 

a) ContribuŃii la elaborarea/editarea  
de : 

- programe şcolare-avizate de 
MECTS ; 

- regulamente/metodologii-
avizate de MECTS ; 

- îndrumătoare/ghiduri metodice-
avizate de MECTS/ISJ 

- manuale şcolare-avizate de 
MECTS: 

- autor; 
- coautor; 

- auxiliare didactice-avizate de 
MECTS /IŞJ;  

- reviste cu ISSN; 
- programe şcolare avizate de IŞJ 

 
 

0,5p/programă 
 

0,5p/document 
 

0,5p/material 
 
 
 

0,5p/manual 
0,25p/manual 

 
0,25p/auxiliar 

0,25p/nr. revistă 
0,25p/programă 

        
 

Certificate/adeverinŃe
/ documente de 

convocare oficiale 

 
0,75 

b) Elaborarea de cărŃi şi lucrări 
ştiinŃifice publicate în domeniul 
didacticii,  specialităŃii şi 
managementului educaŃional, 
înregistrate cu ISBN, în calitate de : 
- autor; 
- coautor. 

Articole în publicaŃiile de specialitate 

 
 
 
 
 

0,5p/lucrare 
0,25p/lucrare 
0,25p/articol 

  Copii ale 
documentului care 

atestă autorul, titlul şi 
ISBN 

2 
 
 

 

c) Activitatea depusă în calitate de: 
-evaluator de manuale; 
- mentor; 
- formator (cursuri cu durata de 
minimum 24 de ore). 

 
Comunicări la simpozioane judeŃene / 
regionale / naŃionale / internaŃional 
 
ContribuŃie la cercetări ştiintifice în 
specialitate/ problematici în învăŃământ 

 

 
0,5p/an 
0,5p/an 

0,5p/curs 
 
 

0,25p/0,5p/0,75p/1p
lucrare prezentată 

 
0,5p/cercetare 

 

 
 
 

 Documente oficiale 
de convocare în 

grupurile de lucru/ 
adeverinŃe privind 

calitatea de 
evaluator/formator şi 

demonstrarea 
activităŃi de 

formator-mentor-
evaluator. 

AdeverinŃă privind 
participarea efectivă 

cu lucrări 
Copie 

articol/document 

2. CRITERIUL 
PRIVIND 
PERFORMANłE 
DEOSEBITE ÎN 
INOVAREA 
DIDACTICĂ / 
MANAGERIALĂ 

 
1,75 

 

d) Activitatea ca:  
- Metodist;  
- Membru în Consiliul consultativ al 
ISJ;  
- Membru în Comisia naŃională de 
specialitate;   
- Coordonator de cerc pedagogic; 
- Activitate metodică 

- Comisie metodică: 
- lecŃie demonstrativă; 
- referat. 

- Cerc pedagogic: 
- lecŃie demonstrativă; 
- referat. 

 
0,75p/an 
0,5p/an 

 
0,5p/an 

 
0,5p/an 

1,5p (max.) 
 

0,5p/lecŃie 
0,25p/referat 

 
1p/lecŃie 

0,5p/referat 

   
AdeverinŃe/delegaŃii/

procese verbale 
avizate de director 



 
 

3 

e) Activitatea desfăşurată în cadrul 
unor: 
- comisii tehnice de elaborare a unor 
acte normative/administrative; 
- comisii consultative de dialog  social 
şi al altor structuri de dialog  social, 
inclusiv în domeniul sindical: 

- naŃional; 
- judeŃean; 
- local. 
 

- asociaŃii profesionale, comisii 
naŃionale de specialitate la nivel: 

- internaŃional; 
- naŃional; 
- judeŃean; 
- local. 

 
 

1p/comisie 
 
 
 
 

2p 
1p 

0,5p 
 
 
 

3p 
2p 

1,5p 
1p 

   
Decizii/documente de 
convocare/adeverinŃe 

originale 

TOTAL 10  
 a)Proiecte din fonduri structurale 

europene care au ca obiective 
performanJa Jcolară, progresul 
Jcolar, dezvoltarea competenJelor Ji 
abilităJilor preJcolarilor Ji elevilor, 
educaJia civică, educaJia 
complementară,formarea 
personalităJii preJcolarilor Ji 
elevilor, dezvoltarea capacităJilor de 
adaptare la schimbare, dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice. 

Maxim 5 pct. 
 

5p coordonator 
3p membru în 

echipa de proiect 

   

1  Proiecte de parteneriat educaŃional,  
recunoscute de inspectoratul 
şcolar/MECTS desfăşurate la nivel: 
- local 
- judeŃean 
- naŃional 
- internaŃional 

 
 
 

0,25p/proiect 
0,5p/proiect 
1p/proiect 
1p/proiect 

   
Copie 

protocol/parteneriat 

1  Proiecte/programe realizate în 
parteneriat între şcoală şi asociaŃiile 
reprezentative de părinŃi/comunitatea 
locală/agenŃi economici; 

 
0,5p/proiect 

  Copie 
protocol/parteneriat 

1  Proiecte din Fondul Social 
European/Fonduri Structurale şi de 
Coeziune/Proiecte PHARE: 

- manager/coordonator; 
- membru. 

 
 
 

1p/proiect 
0,75p/proiect 

 

  Copii documente 
oficiale/adeverinŃe 
participare/copie 
după contracte de 

finanŃare 

0,5  Proiecte/programe europene realizate 
prin AgenŃia NaŃională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul 
EducaŃiei şi Formării profesionale-
Socrates, Comenius,  Leonardo, 
Grundtvig etc. 

- manager/coordonator; 
- membru. 

 
 
 
 
 
 

0,5p/proiect 
0,25p/proiect 

 

  Copii documente 
oficiale/adeverinŃe 

participare/copii după 
contracte de finanŃare 

3. CRITERIUL 
PRIVIND 
PARTICIPAREA 
LA PROIECTE 

0,75   Proiecte/programe coordonate de 
MECTS, ISJ, de alŃi parteneri -
Institutul Francez, Institutul Cervantes, 
British Council, ZFA (Centrala pentru 
Activitate şcolară din Germania), 
FundaŃia Communitas, MATRA, 
UNICEF, Institutul Goethe, Banca 
Mondială, OrganizaŃia “SalvaŃi 
Copiii”etc.: 

- manager/coordonator; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,75p/proiect 

  Copii documente 
oficiale/adeverinŃe 

participare/copii după 
contracte de finanŃare 



- membru. 0,5p/proiect 
 

0,25  Alte proiecte/programe, recunoscute 
de inspectoratul 
şcolar/MECTS(conform anexei): 

- coordonator; 
- membru. 

 
 

0,25p/proiect 
0,10p/proiect 

  Copie protocol de 
parteneriat Copii 

documente 
oficiale/adeverinŃe 

participare/copii după 
contracte de finanŃare 

 0,5 b)Proiecte elaborate Ji implementate 
în baza prevederilor Metodologiei Ji 
criteriilor privind acordarea gradaJiei 
de merit în învăJământul 
preuniversitar,aprobată prin OMECTS 
nr.5.486/2011 

0,5p/proiect   Evaluarea anuală a 
proiectului făcută de 
conducerea unităŃii 

de învăŃământ 

TOTAL 5  

2 

a) ContribuŃii individuale şi/sau în 
echipă la dezvoltarea instituŃională a 
şcolii 
- Membru în Consiliul de 
AdministraŃie al unităŃii şcolare  
- Activitate desfăşurată în cadrul unor 
structuri profesionale, sociale (comisii 
în şcoală) 

 
 
 
 

0,5p/an 
 

0,5p/comisie/an 

  AdeverinŃe/copii 
documente de lucru 

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

 
 

0,5p/activitate 

  Copie contract 
sponsorizare Copii 

documente 
oficiale/adeverinŃe 

participare/copii după 
contracte de finanŃare 

1 c) Realizări de proiecte 
extracurriculare, cu finanŃare 
extrabugetară având drept obiectiv 
creşterea calităŃii procesului de 
învăŃământ; 

 
0,5p/proiect 

  Copie protocol şi 
contract 

sponsorizare/copii 
după contracte de 

finanŃare 

4. CRITERUIL 
PRIVIND 
CREŞTEREA 
PRESTIGIULUI 
UNITĂłII 
DE 
ÎNVĂłĂMÂNT / 
CONEXE 

1 d) Realizări în ceea ce priveşte 
educaŃia adulŃilor şi conversia 
profesională (cursuri, programe, 
materiale auxiliare, platforme de 
învăŃare). 

 
0,5p/activitate 

  AdeverinŃe/certificate 
formare/copii 

auxiliare/extrase 
platforme de învăŃare 

TOTAL 5  
TOTAL 
GENERAL 

100  

 
PUNCTAJ 

Max. Autoevaluare Evaluare ISJ 

100   

 

 

Evaluatori________________                Cadru didactic_________________ 


