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A. CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 

– DIRECTORUL/DIRECTORUL ADJUNCT AL CLUBULUI SPORTIV ŞCOLAR/LICEU CU PROGRAM SPORTIV – 

ANUL  ŞCOLAR _______________ 
 

 

 NUMELE ŞI PRENUMELE: __________________________________ 

 FUNCŢIA:  ________________________________________________ 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ______________________________  

       _________________________________________________________ 

 VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ___________ 

 GRAD DIDACTIC:  ______________________ 

 

Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către candidat 

Pondere 

criteriu 

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite 

de către candidat 

Punctaj 

maxim *) 

Detalierea 

punctajului 

maxim **) 

Autoevaluare 
Punctaj 

acordat 

01. Criteriul activităţilor 

complexe cu valoare 

instructiv-educativă 

20% 

a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a 

elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice 

impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul 

elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi 

examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu 

clasa şi individual la disciplinele de specialitate din 

învăţământul vocaţional 

20 

 

  

b. iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei 

prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a 

softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în 

unitatea de învăţământ 

 

  

c. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la 

olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil, materializate 

prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la 

faza judeţeană/interjudeţeană/naţională/internaţională, 

desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale 

 

  

d. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la 

concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul 

activităţilor educative naţionale/regionale elaborate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, materializate prin obţinerea 

premiilor I, II, III şi a premiilor speciale 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către candidat 

Pondere 

criteriu 

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite 

de către candidat 

Punctaj 

maxim *) 

Detalierea 

punctajului 

maxim **) 

Autoevaluare 
Punctaj 

acordat 

  

e. pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în 

calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la 

olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele 

judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, incluse în 

programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor 

şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale 

 

   

f. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel 

internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea de 

spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel 

internaţional, naţional ori interjudeţean incluse în programul 

de activităţi şi în calendarul inspectoratelor 

şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale, certificate prin 

diplome sau adeverinţe 

   

g. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, 

certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu 

dificultăţi de învăţare, certificate de centrele judeţene de 

resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului 

Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

   

h. activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în 

educaţie (activităţi de remediere şcolară şi de educaţie 

incluzivă, organizarea unor programe de educaţie a 

părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional, avizate de 

inspectoratul şcolar) 

   

i. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi 

extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale 

revistelor şcolare avizate de inspectoratul şcolar 
   

j. activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune 

comunitară 
   

k. crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme 

de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către candidat 

Pondere 

criteriu 

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite 

de către candidat 

Punctaj 

maxim *) 

Detalierea 

punctajului 

maxim **) 

Autoevaluare 
Punctaj 

acordat 

02. Criteriul privind 

performanţe deosebite în 

inovarea 

didactică/managerială 

30% 

a. elaborarea de programe şcolare, regulamente, 

metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale 

şcolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul şcolar 

sau de Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz; cărţi în 

domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; 

elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale 

noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul 

pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate de 

inspectoratul şcolar 

30 

   

b. elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în 

domeniul didacticii, specialităţii şi managementului 

educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN 

   

c. activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 

formator în formarea continuă a personalului din 

învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog 

social, activitate în organismele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă 

la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, 

precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor 

didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, 

participarea cu comunicări la simpozioane naţionale şi/sau 

internaţionale, participarea la formarea personalului didactic 

prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, 

contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în 

domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată 

prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN 

   

d. activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ 

de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în 

comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc 

pedagogic 

   

e. activitatea desfăşurată, în urma solicitării Ministerului 

Educaţiei Naţionale, în cadrul unor comisii tehnice de 

elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 

normativ şi în comisiile naţionale de specialitate/control 
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Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către candidat 

Pondere 

criteriu 

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite 

de către candidat 

Punctaj 

maxim *) 

Detalierea 

punctajului 

maxim **) 

Autoevaluare 
Punctaj 

acordat 

03. Criteriul privind 

participarea la proiecte 
10% 

a. proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca 

obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea 

competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia 

civică, educaţia complementară, formarea personalităţii 

preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare 

la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
10 

   

b. proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor 

Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de 

merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.486/2011, materializate prin raportul de activitate şi 

portofoliul personal 

   

04. Criteriul privind creşterea 

prestigiului unităţii de 

învăţământ/conexe 

40% 

a. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de 

învăţământ, programe şi proiecte educaţionale, centre de 

documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect 

creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-

învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale 
40 

   

b. realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare 

extrabugetară, având drept obiectiv creşterea calităţii 

procesului de învăţământ 
   

Total 100%  100 100   

 
 

NOTĂ:  

*) Grila este elaborată pentru un punctaj maxim unitar de 100 de puncte.  Dacă punctajul maxim unitar este altul, comisia paritară de la nivelul inspectoratului 

școlar va respecta,  în detalierea acestuia, ponderea stabilită de metodologie pentru fiecare criteriu. 

**) Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. 

Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, 

adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate. 
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B. CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 

– PERSONAL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR –  

(PROFESORI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞI ANTRENORI) 

 

ANUL ŞCOLAR _______________ 

 

 

 

 

 NUMELE ŞI PRENUMELE:  ___________________________________________ 

 FUNCŢIA:  _________________________________________________________ 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: __________________________________________ 

 VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________ 

 GRAD DIDACTIC: __________________________________________________ 

 
 
 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

*) 

Detalierea 

punctajului 

maxim  

**) 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 

a. Rezultate deosebite 

obţinute în pregătirea 

preşcolarilor şi a elevilor în 

atingerea 

obiectivelor/competenţelor 

specifice impuse de 

curriculumul şcolar, 

materializate în progresul 

elevilor la clasă, în rezultate 

ale elevilor la clasă, la testări 

şi examene naţionale de 

sfârşit de ciclu, rezultate 

obţinute cu clasa şi 

individual la disciplinele de 

specialitate din învăţământul 

vocaţional 

- selecţia elevilor în 

grupe/clase cu 

profil sportiv 

80% 

10 
   

- ponderea 

promovării 

elevilor de la un 

an la altul de 

pregătire 

sportivă/studiu 

   

- elevi cu dublă 

legitimare 
   

- elevi transferaţi    

- elevi participanţi 

la pregătire, 

întreceri, 

concursuri şi 

competiţii cu 

loturile naţionale 

   

b. Rezultate deosebite 

obţinute în selecţie, 

pregătirea şi promovarea 

sportivilor cu calităţi 

deosebite pentru sportul de 

performanţă 

- selecţia sportivilor 

cu calităţi 

deosebite 

10 
   

- pregătirea 

sportivilor cu 

calităţi deosebite 
   

- promovarea 

sportivilor cu 

calităţi deosebite 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

Detalierea 

punctajului 

maxim 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

c. Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la 

competiţiile naţionale şi internaţionale, materializate 

prin obţinerea locurilor I, II, III, IV, V şi VI: 

 

50    

c.1. La disciplinele sportive individuale: 

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE 

- campionate internaţionale, locul I, copii    

- campionate internaţionale, locul II, copii    

- campionate internaţionale, locul III, copii    

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii    

- campionate internaţionale, locul I, juniori (III,II,I)    

- campionate internaţionale, locul II, juniori (III,II,I)    

- campionate internaţionale, locul III, juniori (III,II,I)    

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)    

- campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori    

- campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori    

- campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori    

- campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori    

- campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I)    

- campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I)    

- campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I)    

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III,II,I)    

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori    

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori    

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori    

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori    

- campionate europene, locul I, copii    

- campionate europene, locul II, copii    

- campionate europene, locul III, copii    

- campionate europene, locurile IV-VI, copii    

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III,II,I)    

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III,II,I)    

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, 

juniori(III,II,I) 
   

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori    
- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori    
- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori    
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori    
- campionate mondiale, locul I, copii    
- campionate mondiale, locul II, copii    
- campionate mondiale, locul III, copii    
- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii    
- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, 

juniori(III,II,I) 
   

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori    
- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori    
- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori    
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori    
- Jocuri Olimpice, locul I    
- Jocuri Olimpice, locul II    
- Jocuri Olimpice, locul III    
- Jocuri Olimpice, locul IV    
- Jocuri Olimpice, locul V    
- Jocuri Olimpice, locul VI    
- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII    
- Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participate    
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

*) 

Detalierea 

punctajului 

maxim  

**) 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE 

  

   
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul I    
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul II    
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul III    
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locurile IV-VI    
- campionate naţionale, locul I, copii    
- campionate naţionale, locul II, copii    
- campionate naţionale, locul III, copii    
- campionate naţionale, locurile IV-VI, copii    
- campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I)    
- campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I)    
- campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori    
- campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori    
- campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori    
- campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori    

c.2. La disciplinele sportive de echipă:    

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE    
- campionate internaţionale, locul I, copii    
- campionate internaţionale, locul II, copii    
- campionate internaţionale, locul III, copii    
- campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii    
- campionate internaţionale, locul I, juniori (III,II,I)    
- campionate internaţionale, locul II, juniori (III,II,I)    
- campionate internaţionale, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I)    
- campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori    
- campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori    
- campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori    
- campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori    
- campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I)    
- campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I)    
- campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III,II,I)    
- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori    
- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori    
- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori    
- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori    
- campionate europene, locul I, copii    
- campionate europene, locul II, copii    
- campionate europene, locul III, copii    
- campionate europene, locurile IV-VI, copii    
- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori 

(III,II,I) 
   

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori    
- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori    
- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori    
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori    
- campionate mondiale, locul I, copii    
- campionate mondiale, locul II, copii    
- campionate mondiale, locul III, copii    
- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii    
- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori 

(III,II,I) 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

*) 

Detalierea 

punctajului 

maxim  

**) 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori 

 

 

   
- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori    
- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori    
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori    
- Jocuri Olimpice, locul I    
- Jocuri Olimpice, locul II    
- Jocuri Olimpice, locul III    
- Jocuri Olimpice, locul IV    
- Jocuri Olimpice, locul V    
- Jocuri Olimpice, locul VI    
- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII    
- Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participate    

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE    
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul I    
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul II    
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul III    
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locurile IV-VI    
- campionate naţionale, locul I, copii    
- campionate naţionale, locul II, copii    
- campionate naţionale, locul III, copii    
- campionate naţionale, locurile IV-VI, copii    
- campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I)    
- campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I)    
- campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I)    
- campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I)    
- campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori    
- campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori    
- campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori    
- campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori    

c.3. La olimpiade naționale:    

PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ    
- locul I    
- locul II    
- locul III    
- mențiune    

d. Pregătirea loturilor 

judeţene pentru concursurile 

sportive/olimpiada la 

disciplina pregătire sportivă 

teoretică, participarea, în 

calitate de membru al 

juriului sau al comitetului de 

organizare la olimpiada 

judeţeană şi naţională; 

organizarea şi participarea la 

spectacole, expoziţii, 

simpozioane la nivel 

internaţional, naţional ori 

interjudeţean: 

 

- pregătirea loturilor 

judeţene 
2 

   

- membru al 

comisiilor/grupuril

or naţionale de 

coordonare 

   

- membru în comisia 

de organizare a 

etapei judeţene 
   

- membru în comisia 

de organizare a 

etapei naţionale 
   

- însoţitor al elevilor 

la etapa judeţeană 
   

- însoţitor al elevilor 

la etapa naţională 
   

- organizarea şi 

participarea la 

spectacole, 

expoziţii, 

simpozioane la 

nivel interjudeţean 

   

- organizarea şi 

participarea la 

spectacole, 

expoziţii, 

simpozioane la 

nivel naţional 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

*) 

Detalierea 

punctajului 

maxim  

**) 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

 

- organizarea şi 

participarea la 

spectacole, 

expoziţii, 

simpozioane la 

nivel internaţional 

 

    

e. Pregătirea loturilor 

naţionale/olimpice, 

participarea, în calitate de 

membru al 

comisiilor/grupurilor de 

organizare şi profesor-

antrenor, la întrecerile/ 

concursurile/ competiţiile 

judeţene, interjudeţene, 

naţionale şi internaţionale: 

 

- pregătirea 

loturilor naţionale/ 

olimpice 

4 
   

- membru al 

comisiilor/ 

grupurilor 

naţionale de 

coordonare 

   

- membru în 

comisiile de 

organizare a 

competiţiilor de 

nivel judeţean 

   

- membru în 

comisiile de 

organizare a 

competiţiilor de 

nivel zonal 

   

- membru în 

comisiile de 

organizare a 

competiţiilor de 

nivel naţional 

   

- membru în 

comisiile de 

organizare a 

competiţiilor de 

nivel internaţional 

   

- profesor-antrenor, 

la întrecerile/ 

concursurile/ 

competiţiile 

judeţene şi 

interjudeţene 

   

- profesor-antrenor, 

la întrecerile/ 

concursurile/ 

competiţiile 

naţionale şi 

internaţionale 

   

f. Organizarea de concursuri 

şi festivaluri la nivel 

internaţional, naţional, 

interjudeţean sau județean; 

organizarea simpozioane la 

nivel internaţional, naţional 

ori interjudeţean incluse în 

programul de activităţi şi în 

calendarul inspectoratelor 

şcolare/Ministerului 

Educaţiei Naţionale, 

certificate prin diplome sau 

adeverinţe: 

- la nivel judeţean 1,5    

- la nivel 

interjudeţean 
   

- la nivel naţional    

- la nivel 

internaţional 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

*) 

Detalierea 

punctajului 

maxim  

**) 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

g. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de 

excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate 

sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare, certificate de 

centrele judeţene de resurse şi asistenţă 

educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională 

 

0,5 

   

h. activitatea desfăşurată în vederea realizării 

echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară şi 

de educaţie incluzivă, organizarea unor programe de 

educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 

judeţean/naţional, avizate de inspectoratul şcolar) 

0,5 

   

i. activitate de coordonator de programe educative 

şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor 

redacţionale ale revistelor şcolare avizate de 

inspectoratul şcolar 

0,5 

   

j. activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de 

acţiune comunitară 
0,5 

   

k. crearea de softuri educaţionale în specialitate, 

platforme de e-learning pentru susţinerea progresului 

şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale 

0,5 
   

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 

a. Elaborarea de programe 

şcolare, regulamente, 

metodologii, 

îndrumătoare/ghiduri 

metodice, manuale şcolare, 

auxiliare didactice avizate de 

inspectoratul şcolar sau de 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale, după caz; cărţi în 

domeniul educaţional, 

înregistrate cu ISBN/ISSN; 

elaborarea de programe 

şcolare pentru discipline 

opţionale noi, însoţite de 

suportul de curs sau vizând 

curriculumul pentru opţional 

integrat în dezvoltare locală, 

avizate de inspectoratul 

şcolar: 

- programe şcolare, 

regulamente, 

metodologii, 

îndrumătoare/ghi

duri metodice, 

manuale şcolare 

10% 

3 

   

- elaborarea de 

programe şcolare 

pentru discipline 

opţionale noi, 

însoţite de 

suportul de curs 

   

- elaborarea de 

programe vizând 

curriculumul 

pentru opţional 

integrat în 

dezvoltare locală 

   

b. elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în 

domeniul didacticii, specialităţii şi managementului 

educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; 

2 
   

c. activitatea de evaluator de 

manuale, de mentorat, de 

formator în formarea 

continuă a personalului din 

învăţământ, activitate în 

cadrul comisiilor paritare/de 

dialog social, activitate în 

organismele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale 

afiliate federaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de 

sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, 

precum şi în cadrul 

asociaţiilor profesionale ale 

cadrelor didactice la nivel 

local/judeţean/naţional/intern

aţional,  

- activitate de 

evaluator de 

manuale 

2 
   

- activitate de 

mentorat 
   

- activitate de 

formator 
   

- activitate în 

domeniul sindical    

- participare cu 

lucrări la 

simpozioane 
   

- participarea la 

formarea 

personalului 

didactic prin casa 

corpului didactic 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

*) 

Detalierea 

punctajului 

maxim  

**) 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

participarea cu comunicări la 

simpozioane naţionale şi/sau 

internaţionale, participarea la 

formarea personalului 

didactic prin casa corpului 

didactic, în calitate de 

formatori, contribuţia la 

cercetări ştiinţifice în 

specialitate sau în domeniul 

problematicii învăţământului 

şi educaţiei, atestată prin 

publicaţii înregistrate cu 

ISBN/ISSN: 

- contribuţia la 

cercetări 

ştiinţifice în 

specialitate sau în 

domeniul 

problematicii 

învăţământului şi 

educaţiei 

  

   

d. activitatea de metodist, 

membru în consiliul 

consultativ de specialitate de 

la nivelul inspectoratului 

şcolar în comisia naţională de 

specialitate, coordonator de 

cerc pedagogic: 

- activitate ca 

metodist 
1,5 

   

- activitate ca 

membru în 

consiliul 

consultativ de 

specialitate de la 

nivelul 

inspectoratului 

şcolar 

   

- activitate în 

comisia națională 

de specialitate 
   

e. activitatea desfăşurată, în 

urma solicitării Ministerului 

Educaţiei Naţionale, în cadrul 

unor comisii tehnice de 

elaborare a unor acte 

normative/administrative cu 

caracter normativ şi în 

comisiile naţionale de 

specialitate/control: 

- activitate 

desfăşurată în 

cadrul unor 

comisii tehnice 

de elaborare a 

unor acte 

normative/admini

strative cu 

caracter normativ 

1,5 

   

- activitate 

desfăşurată în 

cadrul unor 

comisii 

consultative de 

dialog social şi 

alte structuri de 

dialog social 

   

- activitate 

desfăşurată în 

comisii naţionale 

de specialitate 

   

3. Criteriul privind participarea la proiecte 

a. Proiecte europene, proiecte internaţionale care au 

ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, 

dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor 

şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, 

formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, 

dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
5% 

3 

   

b. Proiecte elaborate şi implementate în baza 

prevederilor Metodologiei şi criteriilor privind 

acordarea gradaţiei de merit în învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.486/2011*), materializate prin raportul de activitate 
şi portofoliul personal. 

2 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către  

candidat 

Pondere 

criteriu 

Punctaj 

maxim 

*) 

Detalierea 

punctajului 

maxim  

**) 

Autoevaluare 

Evaluarea 

inspectoratului 

şcolar 

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională 

a. Atragerea de finanţări extrabugetare pentru 

unitatea de învăţământ, programe şi proiecte 

educaţionale, centre de documentare şi informare, 

laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii 

instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-

evaluare, a bazei didactico-materiale 
5% 

4 

   

b. Realizarea de proiecte extracurriculare, cu 

finanţare extrabugetară, având drept obiectiv 

creşterea calităţii procesului de învăţământ 

1 
   

TOTAL 100% 100 100   

 
 

NOTĂ:  

*) Grila este elaborată pentru un punctaj maxim unitar de 100 de puncte.  Dacă punctajul maxim unitar este 

altul, comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar va respecta,  în detalierea acestuia, ponderea stabilită 

de metodologie pentru fiecare criteriu. 

**) Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. 

Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate 

cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


