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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

 

 

POZIŢIA APLICANTULUI EDUCATOARE/ PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

NUME ŞI PRENUME SOLICITANT  

FUNCŢIA  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT  

GRAD DIDACTIC  

OBSERVAŢII Calificativul „FOARTE BINE” în perioada 1.09.2009-31.08.2014 

 
NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

1  CRITERIUL 

ACTIVITĂŢILOR 

COMPLEXE CU 

VALOARE 

INSTRUCTIV-

EDUCATIVĂ 

 

80 puncte 

a. Rezultate deosebite 

obţinute în pregătirea 

preşcolarilor în 

atingerea 

obiectivelor/ 

competenţelor 

specifice impuse de 

Curriculum, 

materializate în 

progresul preşcolarilor 

la grupă,  în rezultatele 

Evaluările finale ale 

copiilor, ce reflectă 

performanţele şi 

evoluţia copiilor 

Adeverinţă eliberată 

de director şi 

rezultatele testărilor 

cu ponderea 

calificativelor de 

„Foarte bine” în 

procent de: 

- 90-100% 

- 60-89,9% 

- sub 60% 

6 p maxim 

 

 

 

 

 

 

1,5p/an 

1 p/an 

0,5 p/an 
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

acestora, la testări de 

sfârşit de ciclu 

Punctaj maxim: 6 p 

 

b. Iniţierea şi aplicarea 

unor proiecte de 

predare a disciplinei 

prin utilizarea 

calculatorului în cadrul 

grădiniţei, dacă există 

condiţiile tehnice 

necesare. 

Participarea la 

pograme de formare, 

inclusiv prin POSDRU 

Punctaj maxim: 2,5p 

Utilizarea 

calculatorului în 

procesul de învăţământ 

Adeverinţă eliberată 

de directorul unităţii 

de învăţământ pentru 

utilizarea 

calculatorului în 

activitatea didactică 

în procent de: 

- peste 50% din 

activităţi 

- sub 50 % din 

activităţi 

 

 

 

 

 

 

 

0,5p/ an 

 

0,25p/ an 

  

Atestat în utilizarea 

calculatorului 

Copie atestat 

/certificat 

/adeverinţă  

0,5 p   

Participare la program 
de formare de lungă 
durată (90 credite) 

Copie atestat 

/certificat 

/adeverinţă și 

confirmări ale 

aplicării la clasă 

certificate de 

director sau 

responsabilul 

comisiei metodice 

2 p   

Participare la program 
de formare de durată 
medie (60 credite) 

Copie atestat 

/certificat 

/adeverinţă și 

confirmări ale 

aplicării la clasă 

certificate de 

1,5 p   
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

director sau 

responsabilul 

comisiei metodice 

Participare la program 
de formare de scurtă  
durată (30 credite) 

Copie atestat 

/certificat 

/adeverinţă și 

confirmări ale 

aplicării la clasă 

certificate de 

director sau 

responsabilul 

comisiei metodice 

1 p   

Participare la program 
de formare cu mai 
puţin de 30 credite sau 
la curs autorizat 

Copie atestat 

/certificat 

/adeverinţă și 

confirmări ale 

aplicării la clasă 

certificate de 

director sau 

responsabilul 

comisiei metodice 

0,5 p   

c+d.  Performanţe ale 

copiilor, obţinute la 

concursuri de profil, 

concursuri cultural- 

artistice şi sportive, 

recunoscute de MECS, 

materializate în 

obţinerea premiilor, 

enţiunilor şi premiilor 

speciale la faza: 

Punctaj maxim: 

26,5  p 

Judeţea

nă      

 

Maxim 

3,5 p 

Premiul I Copie diplomă (câte 

una  pentru 

justificarea fiecărui 

premiu, este indicat 

să se precizeze 

numele cadrului 

didactic pe diplomă) 

1p/ premiu   

Premiul II - // - 1p/ premiu   

Premiul III - // - 0,5 

p/premiu 

  

Menţiune/ 

premiu 

- // - 0,25p/ 

premiu 
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

 

Este indicat să se 

precizeze pe diplomă 

numele cadrului 

didactic (conform cu 

originalul) 

special 

Interjud

e-ţeană    

Maxim 

5 p 

Premiul I - // - 1p/premiu   

Premiul II - // - 1p/premiu   

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

Menţiune/ 

premiu 

special 

- // - 0,25p/ 

premiu 

  

Naţiona

lă      

Maxim  

8p 

Premiul I - // - 1p/ premiu   

Premiul II - // - 1p/ premiu   

Premiul III - // - 1p/ premiu   

Menţiune/ 

premiu 

special 

- // - 0,5p/ 

premiu 

  

Internaţ

ională   

Maxim 

10p 

Premiul I - // - 1,5/ premiu   

Premiul II - // - 1p/premiu   

Premiul III - // - 0,5p/ 

premiu 

  

Menţiune/ 

premiu 

special 

 

- // - 0,5p/ 

premiu 

  

e. 

- pregătirea 

preşcolarilor pentru 

concursurile de profil 

-  participarea în 

calitate de membru al 

comitetului de 

evaluare/organizare la 

fazele judeţene, 

interjudeţene, 

naţionale, 

La 

nivel 

judeţea

n 

 

3p 

maxim 

Membru al 

comitetului 

de organizare 

Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator/ director 

1p/ 

activitate 

  

Evaluator Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator/ director 

0,5p/ 

activitate 

  

Participare  Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

0,5p/ 

activitate 

  

La 

nivel 

Membru al 

comitetului 

Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

1p/ 

activitate 
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

internaţionale incluse 

în programul de 

activităţi şi în 

calendarul ISJ Galaţi/ 

MECS. 

 Punctaj maxim: 25p 

interjud

e-ţean 

 

5p 

maxim 

de organizare organizator 

Evaluator Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

0,5p/ 

activitate 

  

Participare  Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

0,5p/ 

activitate 

  

La 

nivel 

naţional 

 

7 p 

maxim 

Membru al 

comitetului 

de organizare 

Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

1p/ 

activitate 

  

Evaluator Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

1p/ 

activitate 

  

Participare  Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

0,5p/ 

activitate 

  

La 

nivel 

internaţ

i-onal 

 

10p 

maxim 

Membru al 

comitetului 

de organizare 

Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

1p/ 

activitate 

  

Evaluator Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

1p/ 

activitate 

  

Participare  Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

1p/ 

activitate 

  

f. Organizarea de 

concursuri, festivaluri, 

spectacole, expoziţii, 

concerte, simpozioane 

Punctaj maxim: 3 p 

 

- interjudeţean 

 

- naţional 

 

- internaţional 

Adeverinţă/diplomă 

eliberată de 

organizator 

1p/ 

activitate 

1p/ 

activitate 

2p/ 

activitate 

  

g. Activităţi şi rezultate 

obţinute în centrele de 

Program diferenţiat de 

învăţare 

- certificat medical 

(unde este cazul)  

1p/ copil/ 

programă 
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

excelenţă sau cu 

preşcolari cu dificultăţi 

de învăţare 

Punctaj maxim: 3 p 

- adeverinţă director 

unitate de 

învăţământ 

- copii ale 

programelor 

 

h. Activităţi 

desfăşurate în vederea 

realizării echităţii în 

educaţie          

(remediere şcolară,  

educaţie incluzivă, 

programe de educaţie a 

părinţilor recunoscute 

la nivel judeţean) 

 Punctaj maxim: 9 p 

 

Remediere şcolară Adeverinţă director 

unitate de 

învăţământ 

1 p/an 

/programă 

  

Educaţie incluzivă Adeverinţă director 

unitate de 

învăţământ 

1p/copil   

Educaţia părinţilor 

(“Educăm aşa”),  

 

Adeverinţă director 

unitate de 

învăţământ 

2p/an 

 

 

  

i. Activitate de 

coordonator de 

programe educative 

şcolare şi extraşcolare 

sau îndrumarea 

colectivelor 

redacţionale ale 

revistelor pentru 

învăţământ preşcolar, 

aprobate ISJ 

Punctaj maxim 3 p 

 

Coordonator de 

programe educative  

Adeverinţă/Copie 

decizie director 

0,5 p/an   

Redactor-şef Copie copertă 

revistă faţă-verso 

2p/revistă   

Redactori, responsabil 

coordonatori 

Copie copertă 

revistă faţă-verso 

1,5 p/revistă   

j. Coordonarea 

activităţilor din cadrul 

Strategiei naţionale de 

acţiune comunitară 

Coordonare şi 

participare 

Adeverinţă/ diplomă 

organizator 

0,5p/acţiune   
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

(SNAC); 

Punctaj maxim: 1 p 

 

k. crearea de softuri 

educaţionale în 

specialitate, platforme 

de e-learning pentru 

susţinerea progresului 

şcolar. 

Punctaj maxim: 1 p 

 

 Adeverinţe, diplome, 

contracte de 

parteneriat 

0,5p/soft   

2.  CRITERIUL 

PRIVIND 

PERFORMANŢE 

DEOSEBITE ÎN 

INOVAREA 

DIDACTICĂ/ 

MANAGERIALĂ 

 

 

10 puncte 

a. Contributia la 

elaborarea de programe 

şcolare, regulamente, 

metodologii, 

îndrumătoare, ghiduri 

metodice, auxiliare 

didactice, avizate de 

ISJ Galaţi sau MECS; 

cărţi în domeniul  

educaţional înregistrate 

cu ISBN; 

platforme de e-learning 

avizate de MECS; 

elaborarea de programe 

şcolare pentru 

discipline de opţionale 

noi, însoţite de suportul 

de curs şi avizul ISJ  

 

Punctaj maxim: 2,5p 

 

Programe şcolare, 

regulamente, 

metodologii 

ghiduri metodice, 

îndrumătoare, auxiliare 

didactice, reviste 

şcolare avizate ISJ 

Galaţi sau MEN 

Adeverinţe/ copii ale 

coperţilor, vizibil 

ISBN 

2p/lucrare 

 

  

Cărţi în domeniul 

educaţional înregistrate 

cu ISBN  

Copii ale coperţilor, 

vizibil ISBN 

 

1p/ carte   

Platforme de e-learning 

avizate de MEN; 

 

Adeverinţe 1p/ 

platformă 

  

Programe pentru 

Activităţi opţionale  

Copii ale fişelor de 

evaluare a 

programelor avizate 

de inspectorul de 

specialitate şi pagina 

de titlu 

0,25 p/ an   

b) elaborarea de cărţi şi Cărţi şi lucrări Copii ale coperţilor, 0,5p/ carte   
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

lucrări ştiinţifice 

publicate în domeniul 

didacticii, specialităţii 

şi 

managementului 

educaţional, 

înregistrate cu ISBN; 

Punctaj maxim: 0,5p 

 

ştiinţifice vizibil ISBN şi nume 

autor 

 

 

0,25p/articol 

c) activitate de: 

 

 

 

Punctaj maxim: 2 p 

- evaluator de auxiliare 

didactice avizate MEN 

Adeverinţă/diplomă 0,5 

p/auxiliar 

  

- mentorat (cu 

activitate) 

Adeverinţă/diplomă 0,5 p/an   

- formator(cu 

activitate) 

Adeverinţă/diplomă 0,5p/an   

- membru al Comisiilor 

paritare/ de dialog 

social 

Adeverinţă/diplomă 0,5/ 

activitate 

  

- lider 

sindical 

Local 

Judeţean 

Naţional 

  

Adeverinţă sindicat 0,5 p 

1p 

2p 

 

  

- participare cu 

comunicări la 

simpozioane naţionale/ 

internaţionale 

 

Adeverinţă/diplomă 0,5 p/ 

simpozion 

  

- cercetări ştiinţifice 

sau de specialitate în 

domeniul didactic 

înregistrate cu 

ISSN/ISBN 

Adeverinţă/diplomă 

Copii ale coperţilor 

0,5 p/lucrare   

d) activitate ca: - metodist Adeverinţă ISJ  2p/an   
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

 

 

Punctaj maxim: 4 p 

- membru în Consiliul 

Consultativ de 

specialitate 

Adeverinţă ISJ 2p/an   

- membru în Comisia 

naţională de 

specialitate 

Adeverinţă/diplomă 2p/an   

- coordonator de cerc 

pedagogic 

Adeverinţă ISJ 1p/an   

e) activitate ca: 

 

 

Punctaj maxim: 1 p 

- membru în comisii 

tehnice de elaborarea 

unor acte normative, 

administrative la 

solicitarea MEN; 

membru în comisii 

naţionale de 

specialitate/ control 

Adeverinţă director 0,50 

p/comisie 

  

3.  CRITERIUL 

PRIVIND 

PARTICIPAREA LA 

PROIECTE 

 

5 PUNCTE 

- proiecte din fonduri 

structurale europene, 

proiecte internaţionale 

care au ca obiective 

performanţa şcolară, 

progresul şcolar, 

dezvoltarea 

competenţelor şi 

abilităţilor 

preşcolarilor,  educaţia 

civică, formarea 

personalităţii 

preşcolarilor, 

dezvoltarea capacităţii 

de 

adaptare la schimbare, 

dezvoltarea 

- coordonator 

- membru în echipa de 

implementare/partener 

Adeverinţă director 

Copii ale 

contractului de 

finanţare, 

contractului de 

parteneriat  

1,5 p/proiect 
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

profesională a cadrelor 

didactice; 

Punctaj maxim: 3 p 

 

- 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 proiectului, 

inclusiv fişele de 

monitorizare anuale  – 

pentru perioada 

01.10.2011 – 

31.08.2013* 
*Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și 
sportului nr. 5486/2011 a fost 

abrogat prin art. 2 din Ordinul 

ministrului educației, 

cercetării, tineretului și 
sportului nr. 6211/2013 pentru 

aprobarea Metodologiei și a 

criteriilor privind acordarea 

gradației de merit în 

-  

 

Proiectul depus în 

2011 sau 2012 

Rapoarte de 

activitate 

Portofoliul 

proiectului 

Evaluarea anuală a 

proiectului făcută de 

conducerea unităţii 

de învăţământ 

0,5 pentru 

perioada 

01.10.2011 

– 

31.08.2013 

 

  



11 

 

NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 
învățământ preuniversitar, 

publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 17 din 9 

ianuarie 2013. Punctaj 

maxim: 0,5p 

 

c) Responsabil cu 

programe şi proiecte 

europene  

Punctaj maxim: 0,5p 

  0,25 p/an   

4. CRITERIUL 

PRIVIND 

CONTRIBUŢIA LA 

DEZVOLTAREA 

INSTITUŢIONALĂ 

 

 

5 PUNCTE 

a) Contribuţii 

individuale şi/sau în 

echipă la dezvoltarea 

instituţională a şcolii 

- Membru în Consiliul 

de Administraţie al 

unităţii şcolare  

- Activitate desfăşurată 

în cadrul unor structuri 

profesionale, sociale 

(comisii în şcoală) 

- Coordonator CEAC   

- Membru CEAC  

Punctaj maxim: 2 p 

   

 

 

 

0,5p/an 

 

 

0,25p/comis

ie/an 

 

 

0,5 p/an 

0,25 p/an 
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NR 

CRT 
CRITERIUL CARE 

TREBUIE 

ÎNDEPLINIT DE 

CANDIDAT  

CRITERII SPECIFICE INDICATORI DOVEZI 

RECOMANDATE 

PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO-

EVA-

LUARE 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

DE 

COMISIE 

Atragerea de finanţări 

extrabugetare pentru 

unitate, programe, 

proiecte, centre de 

documentare şi 

informare etc., având 

ca efect creşterea 

calităţii instituţiei şi a 

procesului de predare-

învăţare-evaluare, a 

bazei didactico-

materiale; 

Punctaj maxim: 1,5 p 

- dotarea sălilor de 

grupă, a cabinetelor etc.  

 

- realizarea sau 

achiziţionarea de 

materiale didactice 

Copii ale 

contractelor de 

sponsorizare, de 

finanţare, de donaţie, 

chitanţe, facturi 

0,5 p/ 

contract/ 

document 

  

- realizarea de proiecte 

extracurriculare, cu 

finanţare 

extrabugetară, având 

drept obiectiv creşterea 

calităţii procesului de 

învăţământ; 

Punctaj maxim: 1,5  p 

- coordonator de 

proiect 

- membru în echipa de 

implementare 

Adeverinţe, 

contracte de 

finanţare, de 

parteneriat, de 

colaborare  

0,5 p/proiect   

 

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

care o însoţesc.  

 

Semnătură candidat,                                                                                           Nume, prenume /semnatură director 

 

 

 

NOTĂ : 

♦ Toate actele doveditoare trebuie autentificate de director. 

♦ Se iau în calcul numai activităţile desfăşurate în perioada 01 septembrie 2010 - 31 august 2014.   

♦ Ordinea actelor doveditoare este corespunzătoare grilei.  
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♦ Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin 

care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform 

modelului din anexa nr. 4 la prezenta Metodologie. 

 

AUTOEVALUARE EVALUARE 

  

 

 

EVALUATORI ................................................. 

   .................................................. 

   


