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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 
PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 -2015 

 DIDACTIC AUXILIAR 

 

POZIŢIA  APLICANTULUI ASISTENT SOCIAL 
Nume şi prenume solicitant  

Funcţia  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Perioada de evaluare 01.09.2009 – 31.08.2014 

 
Criteriul care 

trebuie îndeplinit 

de către candidat 

Punctaj 

maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite Detalierea 

punctajului 

maxim - 

subcriterii 

Autoeval. Punctaj 

acordat 

01. CRITERIUL 

ACTIVITĂȚILO

R COMPLEXE 

CU VALOARE 

INSTRUCTIV- 

EDUCATIVĂ 

6 pct. a) Iniţierea şi aplicarea unor studii de caz și anchete 

sociale, care să ducă la integrarea elevilor cu probleme 

de adaptare sau socializare, elevilor abandonați sau care 

provin din familii delincvente care necesită instruire 

morală specială 

 

4 pct. 

  

14 pct. b) suportul acordat profesorilor de diferite specialităţi, 

părinților, instituțiilor implicate (Inspectoratul Județean 

de Poliție, Direcția de Protecție a Copilului, Direcția de 

Asistență Socială, organizații non-guvernamentale) în 

obţinerea de performanţe prin: 

 - punerea la îndemână a instrumentelor de lucru care să 

favorizeze integrarea școlară a copiilor cu CES; 

- redactarea/realizarea bazei de date a copiilor aflați în 

situații de risc; 

- identificarea situațiilor de eșec școlar, abandon școlar, 

absenteism în unitățile școlare; 

 

 

 

 

 

5 pct. 

 

5 pct. 

 

4 pct. 

  

15 pct. c) Activităţi şi rezultate obţinute  pentru formarea 

abilităţilor de comunicare 

- privind prevenirea fenomenelor de discriminare, 

etichetare, excluziune socială 

- simpozioane cu tematici despre:  probleme de adaptare 

școlară, abandon școlar, consumul de droguri, tulburări 

de comportament, fenomenul „singur-acasă”, elevi cu 

probleme sociale deosebite, cu părinți decedați sau 

aflați în impozibilitatea de a se întreține (colaborarea cu 

autoritatea tutelară: 

          - locale 

          - judeţene 

          - naţionale 

 

5 pct./expoziție 

 

 

 

 

 

 

 

5 pct./ prezentare 

3 pct./ prezentare 

2 pct./ prezentare 

 

  



Criteriul care 

trebuie îndeplinit 

de către candidat 

Punctaj 

maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite Detalierea 

punctajului 

maxim - 

subcriterii 

Autoeval. Punctaj 

acordat 

Max.  

5 pct. 

d) Activitate depusă în calitate de membru în colectivul 

redacţional al revistei şcolare a unităţii 

2 pct./revistă cu 

apariție 

săptămânală 

  

Max. 

10 pct. 

 

e) Activtități care duc la consolidarea relației școală-

familie, la creșterea gradului de implicare 

- a cadrelor didactice 

- a părinților  

- comunitate în activitatea școlară; 

 

 

 

5 pct. 

5 pct. 

2 pct. 

  

TOTAL 50 pct.     

02. CRITERIUL 

PRIVIND 

PERFORMANȚE 

DEOSEBITE ÎN 

INOVAREA 

DIDACTICĂ/MA

NAGERIALĂ 

Max.9 

pct. 

a) Contribuţii la elaborarea de: 

 Documentații/materiale-resursa privind realizarea 

activităţilor de asistență socială; 

 organizarea de evenimente de promovare a 

serviciilor de asistență socială; 

 manuale școlare-avizate de MECS, 

regulamente/metodologii-avizate de MECS ; 

 coordonarea de expoziţii tematice 

 reviste şcolare cu ISSN /ISBN, cărţi în domeniul 

educaţional al specialităţii înregistrate cu ISBN 

(0,5 pct. ptr. fiecare carte); 

 crearea de softuri educaţionale în 

specialitate/platforme de e-learning  avizate de 

MECS, programa şcolară ptr. disciplina opţională, 

sau opţionalul integrat în dezvoltarea locală (0,5 

pct. ptr. fiecare programă de CDS /CDL) 

 

3 pct. 

 

2 pct. 

 

 

1 pct. 

 

1 pct. 

 

1 pct. 

 

 

 

1 pct. 

 

  

Max.                                                                                                                                                                                                                                           

4 pct. 

b) Elaborare  de cărţi  şi lucrări ştiinţifice publicate în 

domeniul didacticii şi managementului 

educațional, inregistrate cu ISBN;  

(2pct/lucrare, 

împărţite la nr. 

de autori)  

 

  

10 pct. 

Max. 

c) Activitatea de: 

- furnizor de informaţie pentru examenele de 

perfecţionare 

- mentorat ; 

- formator; 

Activitate în domeniul sindical la nivel: 

- internaţional / național 

- județean 

- local 

- Comunicări la simpozioane judeţene / regionale / 

naţionale / internaţionale 

- Activitate depusă în calitate de formator al CCD 

(cursuri cu durata de minimum  24 de ore) 

- Contribuţie la cercetări ştiinţifice în 

specialitate/problematici în învăţământ 

 

1 punct 

 

2 puncte 

1 punct 

 

2 puncte 

1 puncte 

0,5 puncte 

1 pct/lucrare 

 

1 punct/curs 

 

1 punct 

  

 6 pct. d) Activitate depusă : 

 metodist 

 Membru în Consiliul consultativ al ISJ; 

 Membru în Comisia Natională de specialitate; 

 Coordonator de cerc pedagogic ; 

 Membru în COSP/SEOSP/CECI 

Maxim 6 

2 puncte 

   1 punct 

2 puncte 

1 punct 

  

 1 pct e)Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice 

de elaborare a unor  acte normative/administrative, în 

 

1 punct 

  



Criteriul care 

trebuie îndeplinit 

de către candidat 

Punctaj 

maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite Detalierea 

punctajului 

maxim - 

subcriterii 

Autoeval. Punctaj 

acordat 

cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al 

altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale 

de specialitate; 

TOTAL 30 pct.     

03.CRITERIUL 

PRIVIND 

PARTICIPAREA 

LA PROIECTE 

9,5 pct. a) Participarea la proiecte europene  

b) Participarea în cadrul programelor de reformă 

educaţională coordonate de: 

- Inspectoratul Școlar Județean 

- MECS 

- Alţi parteneri recunoscuţi de MECS 

3,5 pct. 

 

3 pct. 

2 pct. 

1 pct. 

  

1,5 pct. c) proiecte realizate în parteneriat între şcoală şi 

asociaţiile reprezentative ale părinţilor 

1,5 pct.   

TOTAL 11 pct.     

04. CRITERUIL 

PRIVIND 

CREȘTEREA 

PRESTIGIULUI 

UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT / 

CONEXE 

1,5 pct. a) Contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 

politicii managementului unității, în contextul reformei 

învăţământului: 

- activitate desfăşurată în cadrul unor structuri 

profesionale/sociale (comisii, colegii 

redacţionale); 

- dezvoltarea practicii managementului , în 

contextul reformei învăţământului prin dezvoltarea 

unui mediu incluziv; 

- publicarea de articole în domeniul 

educaţiei/specialităţii 

 

 

 

0,5 pct. 

 

 

0,5 pct. 

 

0,5 pct. 

  

0,5 pct. b) realizarea de parteneriate cu instituţii din domeniul 

educaţiei şi cel al culturii (universităţi, biblioteci, 

muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, 

fundaţii), la nivel local/regional/naţional/internaţional 

1 pct.   

3 pct. c) rezultate obţinute în educaţia adulţilor şi conversia 

profesională prin: 

- organizarea/desfăşurarea de cursuri de formare; 

- organizarea de cercuri pedagogice 

 

 

0,5 pct. 

0,5 pct. 

  

4 pct. - inițiere/organizare campanii umanitare pentru copiii 

defavorizați 

2 pct./campanie   

TOTAL 9 pct.     

TOTAL 

GENERAL 

100 pct.     

 

 

NOTA: 
1. Fişa de autoevaluare, completată la rubrica aferentă, va fi ataşată raportului de autoevaluare; 

2. Atât pe fişa de autoevaluare, cât şi pe raportul de autoevaluare se vor menţiona pentru fiecare criteriu 

specific paginile de la dosar la care se găsesc dovezile ataşate; 

3. Pentru fiecare criteriu specific punctat vor fi prezentate dovezi (fotocopii, adeverinţe de la unitatea şcolară 

sau, după caz, de la alte instituţii etc), confirmate de Consilul de Administrațíe al şcolii; 

4. Raportul de autoevaluare poate fi tehnoredactat pe structura fişei, prin consemnarea detaliilor privitoare la 

activităţile aferente fiecărui criteriu specific. 

 

 

Evaluatori,                           Semnătura candidatului, 

________________________    _____________________________ 


