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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 
PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT 2015 

 
  

POZIŢIA  APLICANTULUI Cadru didactic din învăţământul primar 

Nume şi prenume solicitant  

Funcţia  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Gradul Didactic  

Observaţii 

(Calificativul în perioada 

1.09.2009-31.08.2014) 

 

 
  
 

CRITERII 
GENERALE 

CRITERII SPECIFICE 
PUNCTAJ  

MAXIM 
Auto 
evalu 
are 

Evaluare 

I. Criteriul 
activităţilor 
complexe cu 
valoare 
instructiv-
educativă – 80 
puncte 

a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în atingerea 
obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, 
materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor 
la clasă, la testări de sfârşit de an/ciclu – 12 p (se pot cumula 
punctajele) 

≥ 80%-F.b.la lb. rom. si mat.- 
4p/an 

Max 12 p 
 
 
 

 

70-79%-F.b. la lb. rom.si mat. 
– 3p/an 

 Max 9 p 

60 -69%-F.b. la lb rom. si mat. 
– 2p/an 

Max 6 p 

b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinelor prin utilizarea programului AEL în 
cadrul şcolii (dovedit cu graficul de lecții în laboratorul  AEL) – 1p/lecție 

Max 4 p   

c)  
c.1. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/pe discipline, incluse 
în Calendarul concursurilor elaborat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice materializate prin 
obţinerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, menţiunilor/premiilor speciale la faza internaţională 
/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională;  

Max 26 p 
 

Max 16 p 
 
 

  



CRITERII 
GENERALE 

CRITERII SPECIFICE 
PUNCTAJ  

MAXIM 
Auto 
evalu 
are 

Evaluare 

Notă: 
- Punctajele se acordă conform grilei de clasificare a concursurilor, anexată fișei; se 

cumulează fără a depăşi 16 puncte. 
c. 2. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice şi sportive 
incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de M.E.C.S materializate prin 
obţinerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, menţiunilor şi premiilor speciale la faza 
internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională;  
Faza naţională / internationala 
Locul I                                       
Locul II 
Locul III 
Menţiune/Premiu special 

 Concursuri interjudeţene/regionale  
Locul I 
Locul II  
Locul III 
Mentiune/Premiu special 

 Faza judeţeană 
Locul I 
Locul II 
Locul III 
Menţiune/Premiu special 

Notă: 
Punctajele de la criteriul I, punctul c. 2.  se cumulează fără a depăşi 10 puncte 
Acordarea punctajelor se va face conform grilei de clasificare a concursurilor, anexă a prezentei 

 
 

 
Max. 10 p 

 
 

 
Max 10 p 
6 p/elev 
5 p /elev 
4p /elev 
3p /elev 
Max 8 p 
5 p /elev 
 4 p/elev 
3 p/elev 
2 p/elev 
Max 6 p 
4 p/elev 
3 p/elev 
2 p/elev 
1 p/elev 

 

d) pregătirea loturilor pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al comisiei de 
evaluare/organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerul 
Educaţiei Naţionale;  

 Pregătirea lotului de elevi participanţi la concursurile şcolare 
județene/interjudețene/naționale/internaționale – 1p/an; 

 membru al juriului/evaluator – 1p/concurs ; 

 propunător de subiecte – 1p/concurs; 

 membru în comisiile de organizare a concursurilor şcolare; 
-locale, interşcolare – 0,5p/concurs 
-judeţene, naţionale – 1p/concurs 

 însoţitor al elevilor – 0,5p/concurs;  

 
Max 15 p 

 
 
 

Max 3 p 
 

Max 3 p 
Max 3 p 

 
Max 1 p 
Max 3 p 
Max 1 p 

  



CRITERII 
GENERALE 

CRITERII SPECIFICE 
PUNCTAJ  

MAXIM 
Auto 
evalu 
are 

Evaluare 

 supraveghetor – 0,5p/concurs 
 
 

Max 1 p 
 

 

e) 
e.1. pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale, participarea, în 
calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, 
interjudeţene, naţionale ori internaţionale; 
e. 2. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; 
organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori 
interjudeţean -0,25p/activitate certificată ;  

 
Nu e cazul 

 
 

Max 1p 

  

f) rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală, cu impact la 
nivel local/judeţean/interjudeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/ internaţional – 0,5p/activitate 

 

Max. 2 p 
 

 

  

g) activitatea şi rezultatele obţinute: 
1. în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau  
2. cu elevi cu dificultăţi de învăţare – 1p/an pentru fiecare elev, dovedit prin PIP 

 
Nu e cazul 

Max  2p 

  

h) activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, 
grădiniţă de vară, de educaţie incluzivă, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru 
diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional) – 
1p/program 

 
Max 2 p 

  

i) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative 
pentru formarea de abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice (vizează nivel liceal, tehnic);  

Nu e cazul 
 

  

j) rezultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat la nivel local/judeţean/naţional/internaţional 
– local: 0,25 p/activitate  
- județean: 0,5p/activitate 
- național: 0,75p/activitate 

Max. 1 p   

k) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea 
colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare;  

- coordonator programe educative – 1p/program 
- îndrumător reviste şcolare – 0,5 p/revistă/an 

Max. 2 p  
 
 

  

l) participarea la cursuri de formare, inclusiv prin proiectele POSDRU;  
a) program de lungă durată (90 credite) – 2p/curs 
b) program de durată medie (60 credite) – 1,5p/curs 
c) program de scurtă  durată (30 credite) – 1p/curs 
d) program cu mai puţin de 30 credite/ cursuri autorizate – 0,5 p/curs 

Max 6 p 
Dovezi 

Adeverinţe/diplo

me/ 

certificate și 

confirmări ale 

aplicării la clasă 

certificate de 

director sau 

responsabilul 

  



CRITERII 
GENERALE 

CRITERII SPECIFICE 
PUNCTAJ  

MAXIM 
Auto 
evalu 
are 

Evaluare 

comisiei 

metodice) 

 m) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară (vizează elevi de 
liceu);  

Nu e cazul   

n) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de 
educaţie remedială (decizia comisiei de orientare școlară a CJRAE şi recomandarea pentru 
integrare, plan educaţional individualizat) – 1p/elev/an de studiu 
 

Max 2 p   

o) participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la pregătirea remedială – 1p/proiect de 
susținere, remediere 

2p   

p) crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea 
progresului şcolar: 
- 2 p/soft avizat de instituții abilitate; 
- 3 p/ platformă creată, dovedită prin screen-ul paginii de gardă 
- 2p/ monitorizare platformă, ca formator, dovedită prin screen-ul paginii de gardă 

Max 3 p   

 II. Criteriul 
privind 
performanţe 
deosebite în 
inovarea 
didactică/mana
gerială – 10 
puncte 

a) & b)  contribuţii la elaborarea de: 

 programe şcolare -  avizate de M.E.C.S 

 regulamente/ metodologii - avizate de I.S.J/ M.E.C.S îndrumătoare/ghiduri metodice – avizate de 
M.E.C.S /I.S.J. (autor: 0,75 puncte pt.fiecare lucrare; coautor: 0,5p/lucrare); 

 manuale şcolare – avizate de M.E.C.S (1p de manual) 

 auxiliare didactice avizate de I.S.J/ M.E.C.S.- 0,5p/auxiliar;. 

 cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN (autor: 1p/lucrare; coautor: 0,5p/lucrare); 

 programă şcolară pentru disciplina opţională, însoţită de suportul de curs sau vizând curriculumul 
pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate de I.S.J.(0,5 puncte pentru fiecare programă, 
avizată); 

Max 3  p 
0,5 p 
0,5 p 

max. 1,5 p 
 

max. 2 p 
max 1 p 
Max 1 p 

 
max 1p 

  

c) activitatea de:    

 evaluator de manuale; 

 mentor de practică pedagogică, cu activitate în perioada evaluată (≤ 20ore/an – 0,25 p; > 20 
ore/an – 0,5 p); 

 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură 
învăţământ, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional: 
- biroul  naţional / international    ;                                                                                                                    
- biroul judeţean; 
- local; 

 comunicări la simpozioane, cu dovezi privind participarea efectivă: 
- judeţene, regionale(zonale) (0,25 p/comunicare) 
 -naţionale şi/sau internaţionale (0,50 p/comunicare); 

Max 3 p 
0,5 p 

Max 0,5 p 
 
 

 
 

2 p 
1 p 

0,5 p 
 

Max. 0,50p 
Max.1 p 

  



CRITERII 
GENERALE 

CRITERII SPECIFICE 
PUNCTAJ  

MAXIM 
Auto 
evalu 
are 

Evaluare 

 activitatea de formator:    
     - curs  de cel putin 24 de ore, acreditat de CNFPIP 
     - curs  de cel putin 24 de ore, avizat de CCD/ISJ 

 contribuţii la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi 
educaţiei, dovedite prin documente de confirmare a participării, emise de instituții de profil – ISE, 
universități, sau cu dovezi ale publicării lucrării științifice. 

 
 

2 p 
1 p 

0,5 p 
 

 
 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, 
activităţi metodice, perfecționare didactică  
 
 

 Max 3,5 p   

Metodist (0,5p/an) Max 1 p   

Consiliul consultativ (0,25p/an) Max 0,5 p   

Comisie nationala (0,5p/an) Max 1 p   

Coord. cerc ped. (0,5p/an) Max 1 p   

Perfectionare didactica, 
sit. existentă la 
31.08.2013 
(nu se cumulează) 

Grad I 
1 p   

Grad II 0,5 p   

Act. 
met. 
 

 
Com. 
met. 

Lectii (0,5 p/lecţie) Max.1 p   

Referate/prezentari(0,25 p/ref) Max. 0,50 p   

Cerc 
ped. 

Lectii  1,5 p   

Referate/prezentari 
1 p   

 e) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte 
normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi 
al altor structuri de dialog social, precum şi în comisiile naţionale de specialitate – 0,25 p/activitate  

Max 0,5 p   

III.  Criteriul 
privind 
participarea la 
proiecte  – 5 
puncte 

 
a) proiecte din fonduri structurale europene, proiecte internaţionale care au ca obiective 
performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia 
civică, educaţia complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare 
la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (manager/coordonator – 2 p activitate în 
proiect; membru – 1p/activitate organizată în proiect/proiecte) 

b) proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor Metodologiei şi criteriilor privind 
acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate şi portofoliul proiectului, 
inclusiv fişele de monitorizare anuale  – 0,5 p 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 

Max 5 p 
Max 4 p 

 
 

 
 

Max 0,5 p 
pentru 

perioada 
01.10.2011 

– 

  

http://lege5.ro/Gratuit/gi3denzqgq/metodologie-din-2011-si-criteriile-privind-acordarea-gradatiei-de-merit-in-invatamantul-preuniversitar
http://lege5.ro/Gratuit/gi3denzqha/ordin-5486-2011-pentru-aprobarea-metodologiei-si-a-criteriilor-privind-acordarea-gradatiei-de-merit-in-invatamantul-preuniversitar


CRITERII 
GENERALE 

CRITERII SPECIFICE 
PUNCTAJ  

MAXIM 
Auto 
evalu 
are 

Evaluare 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6211/2013 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind 

acordarea gradației de merit în învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 
ianuarie 2013.  

c) Responsabil cu programe şi proiecte europene  – 0,25 p/an 

31.08.2013 
 

 
Max 0,5 p 

IV. Criteriul 
privind 
creşterea 
prestigiului 
unităţii de 
învăţământ/con
exe  - 5 puncte 

 

 Membru în Consiliul de Administraţie – 0,25p/an; 

 Activitate desfăşurată în cadrul unor structuri organizatorice, sociale (comisii în şcoală, colegii 
redacţionale, consilii locale) – 0,25p/comisie/an 

 Coordonator CEAC – 0,5 p/an 

 Membru CEAC – 0,25 p/an 

a) contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea instituţională a şcolii (alternativa 
educațională „step by step”, voluntariat în programe/proiecte de tip „școală după școală” etc.) – 
0,5p/an;  

b) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi 
informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, a bazei didacticomateriale – 0,5/ proiect 

c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, având drept obiectiv creşterea 
calităţii procesului de învăţământ (0,5p/proiect);  

d) realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională (cursuri, programe, 
materiale  auxiliare, platforme de învăţare). 

Max. 5 p 
Max 0,5 p 
Max 0,5 p 

 
Max 1 p 

Max 0,5 p 
 

Max 1 p 
 
 
 

Max 1,5 p 
 

 
 

Max 1p 
 
 

 Max 0,5p 
 

  

PUNCTAJ 
TOTAL 

 100 P   

 
 

                  Evaluatori:____________________________                                                            Semnătura candidatului, 
 


