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 Criteriile specifice şi grila de punctaj pentru acordarea gradaţiei de merit 

                                    personal didactic din învăţământul sportiv suplimentar  

(profesori de educaţie fizică şi sport şi antrenori) 

Anul şcolar 2014 - 2015 

 

Numele şi prenumele: ...........................................................  

Funcţia: .................................................................. ............... 

Unitatea de învăţământ: ................................................... .. 

Vechimea în învăţământ: .................................................. .. 

Gradul didactic: ............................................ ..................... 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea 
din perioada 1 septembrie 2009—31 august 2014) 

 
 

Punctajul 
maxim 

Detalierea 
punctajului 

maxim 

Autoevalua
re 

Evaluarea 
inspectoratului 

şcolar 

01. Criteriul activitătilor complexe cu valoare 
instructiv-educativă 

                     80    

 a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea 

preşcolarilor şi a elevilor în raport cu 

standardele curriculare de performanţă, 

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 pentru 

disciplinele de specialitate în învăţământul 

vocaţional: 

— selecţia elevilor în grupe/clase cu profil 

sportiv 

— ponderea promovării elevilor de la un an la 

altul de pregătire sportivă/studiu; 

— elevi cu dublă legitimare; 

 10    

1.selectia elevilor la 
sporturile individuale 
/echipe  din cadrul C.S.S. 

 0,25/elev,max 

1p 

  

2.ponderea progresului 
elevilor/sportivilor de la un 
an de pregatire la altul 

0,25/elev,max 

1p 

  

3. elevi /sportivi cu dubla 
legitimare 

0,5/elev, max 

2p 

  

4. elevi transferati 0,5/elev, max 

2p 

  

4.elevi/sportivi participanti 

la pregatire, intreceri, 

concursuri si competitii cu 

loturile nationale 

0,5/elev, max 

4p 

  

b) Rezultate deosebite obţinute în selecţia, 

pregătirea şi promovarea sportivilor cu calităţi 

deosebite pentru sportul de performanţă: 

— selecţia sportivilor cu calităţi deosebite; 

— pregătirea sportivilor cu calităţi deosebite; 

— promovarea sportivilor cu calităţi deosebite. 

 10    

1. selectia sportivilor care 
demostreaza calitati 
deosebite 

10 0,5/elev, max 3p   

2.pregatirea sportivilor 
dotati (calitati /aptitudini 
motrice deosebite) 

0,5/elev, max 

4p 

  

3.promovarea sportivilor 
dotati (calitati /aptitudini 
motrice deosebite) 

2p /elev, max 

8p 

  

 c) Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile naţionale şi 

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

60              50    

c.1. La disciplinele sportive individuale: 

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE  40 p   

— campionate internaţionale, locul I, copii  40 p   

— campionate internaţionale, locul II, copii 39 p   

— campionate internaţionale, locul III, copii 38 p   

— campionate internaţionale, locurile IV—VI, copii 37 p   

— campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II ,I) 40 p   

— campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

— campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

— campionate internaţionale, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 37 p   



— campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori 40 p   

— campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori 39 p   

— campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori 38 p   

— campionate internaţionale, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

— campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I) 40 p   

— campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

— campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

— campionate balcanice, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 37 p   

— campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 40 p   

— campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 39 p   

— campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 38 p   

— campionate balcanice, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

— campionate europene, locul I, copii 40 p   

— campionate europene, locul II, copii 39 p   

— campionate europene, locul III, copii 38 p   

— campionate europene, locurile IV—VI, copii 37 p   

— campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I) 40 p   

 — campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

 — campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

 — campionate/cupe europene, locurile IV—VI, juniori(III, II, I) 37 p   

 — campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori 40 p   

 — campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori 39 p   

 — campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori 38 p   

 — campionate/cupe europene, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

 — campionate mondiale, locul I, copii 40 p   

 — campionate mondiale, locul II, copii 39 p   

 — campionate mondiale, locul III, copii 38 p   

 — campionate mondiale, locurile IV—VI, copii 37 p   

 — campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I) 40 p   

 — campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

— campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

 — campionate/cupe mondiale, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 37 p   

 — campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori 40 p   

 — campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori 39 p   

 — campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori 38 p   

 — campionate/cupe mondiale, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

—jocuri olimpice, locul I 40 p   

—jocuri olimpice, locul II 39 p   

—jocuri olimpice, locul III 38 p   

—jocuri olimpice, locul IV 37 p   

—jocuri olimpice, locul V 37 p   

—jocuri olimpice, locul VI 37 p   

— jocuri olimpice, locurile VII—VIII 37p   

—jocuri olimpice, realizarea condiţiilor de participare 37 p   

COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE 30 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locul I 30 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locul II 29 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locul III 28 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locurile IV—VI 27 p   

— campionate naţionale, locul I, copii 30 p   

— campionate naţionale, locul II, copii 29 p   

— campionate naţionale, locul III, copii 28 p   

— campionate naţionale, locurile IV—VI, copii 27 p   

— campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I) 30 p   

— campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I) 29 p   

— campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I) 28 p   

— campionate naţionale, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 27 p   

— campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori 30 p   

— campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori 29 p   



— campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori 28 p   

— campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori 27 p   

 — elevi transferati la div. A si B 10 p   

— elevi la loturi Nationale juniori I si II 20 P   

— elevi la loturi Nationale juniori III 10 p   

 C.2. La disciplinele sportive de echipă: 

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE  40 p   

— campionate internaţionale, locul I, copii 40 p   

— campionate internaţionale, locul II, copii 39 p   

— campionate internaţionale, locul III, copii 38 p   

— campionate internaţionale, locurile IV—VI, copii 37 p   

— campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II, I)  40 p   

— campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

— campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

— campionate internaţionale, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 37 p   

— campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori 40 p   

— campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori 39 p   

— campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori 38 p   

— campionate internaţionale, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

— campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I) 40 p   

— campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

— campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

— campionate balcanice, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 37 p   

— campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 40 p   

— campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 39 p   

— campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 38 p   

— campionate balcanice, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

— campionate europene, locul I, copii 40 p   

— campionate europene, locul II, copii 39 p   

— campionate europene, locul III, copii 38 p   

— campionate europene, locurile IV—VI, copii 37 p   

— campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I) 40 p   

— campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

— campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

— campionate/cupe europene, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 37 p   

— campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori 40 p   

— campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori 39 p   

— campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori 38 p   

— campionate/cupe europene, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

— campionate mondiale, locul I, copii 40 p   

— campionate mondiale, locul II, copii 39 p   

— campionate mondiale, locul III, copii 38 p   

— campionate mondiale, locurile IV—VI, copii 37 p   

— campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I) 40 p   

— campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I) 39 p   

— campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I) 38 p   

— campionate/cupe mondiale, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 37 p   

— campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori 40 p   

— campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori 39 p   

— campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori 38 p   

— campionate/cupe mondiale, locurile IV—VI, tineret/seniori 37 p   

— jocuri olimpice, locul I 40 p   

— jocuri olimpice, locul II 39 p   

— jocuri olimpice, locul III 38 p   

— jocuri olimpice, locul IV 37 p   

— jocuri olimpice, locul V 37 p   

— jocuri olimpice, locul VI 37 p   

— jocuri olimpice, locurile VII—VIII 37 p   

— jocuri olimpice, realizarea condiţiilor de participare 37 p   



COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE 30 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locul I 30 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locul II 29 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locul III 28 p   

— campionate naţionale şcolare — CSS/LPS, locurile IV—VI 27 p   

— campionate naţionale, locul I, copii 30 p   

— campionate naţionale, locul II, copii 29 p   

— campionate naţionale, locul III, copii 28 p   

— campionate naţionale, locurile IV—VI, copii 27 p   

— campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I) 30 p   

— campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I) 29 p   

 — campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I)  28 p   

— campionate naţionale, locurile IV—VI, juniori (III, II, I) 27 p   

— campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori 30 p   

— campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori 29 p   

— campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori 28 p   

— campionate/cupe naţionale, locurile IV—VI, tineret/seniori 27 p   

 — elevi transferati la div. A si B 10 p   

— elevi la loturi Nationale juniori I si II 20 P   

— elevi la loturi Nationale juniori III 10 p  

c.3  L a olimpiadele nationale: PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA  NU ESTE CAZUL 

 

 

 

d) Pregătirea loturilor judeţene pentru 

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: 

 

 2    

1. pregătirea loturilor 

judeţene 

 

 0,1 p / an    

2. membru al 

comisiilor/grupurilor 

naţionale de coordonare 

0,2 p / an   

3. membru în comisia de 

organizare a etapei judeţene 
0,3 p / an   

4. membru în comisia de 

organizare a etapei naţionale 
0,4 p /an   

5. însoţitor al elevilor la 

etapa judeţeană 
0,1 p /an   

6. însoţitor al elevilor la 

etapa naţională 
0,1 p /an   

7. organizarea şi participarea 

la spectacole, expoziţii, 

simpozioane la nivel 

interjudeţean 

0,1 p /an   

8. organizarea şi participarea 

la spectacole, expoziţii, 

simpozioane la nivel naţional 

0,1 p /an   

9. organizarea şi participarea 

la spectacole, expoziţii, 

simpozioane la nivel 

internaţional 

0,1 p /an   

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: 

 

 
 

 4    

1.pregătirea loturilor 

naţionale/olimpice 
 1 p /an   

2. membru al 

comisiilor/grupurilor 

naţionale de coordonare 

0,1 p 

/participare 

  

3. membru în comisiile de 

organizare a competiţiilor de 

nivel judeţean 

0,2 p 

/participare 

  

4. membru în comisiile de 

organizare a competiţiilor de 

nivel zonal 

0,3 p 

/participare 

  

5. membru în comisiile de 
organizare a competiţiilor de 
nivel naţional 

0,4 p 

/participare 

  

6. membru în comisiile de 
organizare a competiţiilor de 
nivel internaţional 

0,5 p / 

participare 

  

7. profesor-antrenor, la 0,2 p   



întrecerile/concursurile/comp

etiţiile judeţene şi 

interjudeţene 

/participare 

8. profesor-antrenor, la 
întrecerile/concursurile/comp
etiţiile naţionale şi 
internaţionale 

0,3 p 

/participare 

  

f) Organizarea de concursuri si festivaluri la 

nivel international, national, interjudetean sau 

judetean; organizarea de simpozioana la nivel 

international, national ori interjudetean incluse 

in programul de activitati si in calendarul 

I.S.J./M.E.N., certificate prin diplome sau 

adeverinte: 

 
 

  
 

1,5    

la nivel judeţean  0,2 p 

/eveniment 

  

 la nivel interjudeţean 0,25 p 

/eveniment 

  

 la nivel naţional 0,3 p 

/eveniment 

  

 la nivel internaţional 0,35 p 

/eveniment 

  

g) Activitate şi rezultatele obţinute în centrele 

de excelenţă, certificate de inspectorul de 

specialitate sau cu elevii cu dificultăţi de 

învăţare, certificate de centrele judeţene de 

resurse şi asistenţă educaţională/CJRAE 

 0,5    

director tehnic                        0,5p   

profesor/antrenor                       0,5p   

h) Activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi 

de remediere şcolară şi de educaţie incluzivă, organizarea unor programe de 

educare a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional, avizate de ISJ). 

     0,5p 0,25p/ 

activitate 

  

i) Activitatea de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare 

sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de ISJ 

0,5p 0,25p/activitate   

j) Activitatea dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară 0,5p 0,5p   

k) Crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning 

pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de MECS 

0,5p 0,5p   

02 Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea 

didactică/managerială 

10p  

 a) elaborarea de programe 
şcolare,regulamente, metodologii, 
indrumatoare/ghiduri metodice, manuale 
scolare/auxiliare/materiale didactice, reviste 
şcolare / de specialitate, avizate de I.S.J sau 
de MECS; carti in domeniul educational, inreg. 
Cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe 
scolare pentru discipline optionale noi, insotite 
de suportul de curs sau vizand curriculum 
pentru optional integrat in dezvoltare locala, 
avizate de ISJ  

 3p    

Programe scolare, 

regulamente, metodologii 

indrumatoare ghiduri 

metodice, manuale scolare 

 2,5 p /material   

Elaborarea de programe 

scolare pentru discipline 

optionale noi, insotite de 

suportul de curs 

0,5 p / material   

Elaborarea de programe  

vizand curriculum pentru 

optional integrat in 

dezvoltare locala 

0,5 p / material   

b) Elaborarea de carti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, 

specialitatii si managementului educaţional. înregistrate cu ISBN/ISSN. 

2 1p/lucrare   

c) Activitate de evaluator de manuale, de 
mentorat, de formator, activitate în cadrul 
comisiilor paritare/de dialog social, activitatea 
în organismele de conducere ale organizaţiilor 
sindicale afiliate federaţiilor sindicale re-
prezentative le nivel de sector de activitate 
învăţământ preuniversitar, precum şi în cadrul 
asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice 
la nivel 
local/judeţean/naţional/internaţional,participare
a  cu lucrari la simpozioane naţionale si /sau 
internaţionale; participarea la cursuri prin 
C.C.D/ alte institutii ;contribuţia la cercetări 
ştiinţifice în specialitate sau în domeniul 
problematicii învăţământului şi educaţiei, 
atestată prin publicaţii înregistrate cu 
ISBN/ISSN 

 2    

1. Evaluator de manuale  0,2 p / material   

2. Mentor 0,2 p /an   

3. Formator 0,2 p / curs cu 

exceptia celor 

sustinute prin 

CCD 

  

4. Activitate in domeniul 
sindical 

0,2 p /an   

5. Participarea cu lucrari la 
simpozioane nationale / 
internationale 

0,2 p /lucrare   

6. Participarea la formarea 
personalului didactic prin 
C.C.D. 

0,3 p 

/participare 

  

7. Articole de specialitate in 
publicatii inregistrate cu 
ISBN/ISSN 

0,2 p /articol   



d) Activitatea de metodist, membru in consiliul 
consultativ de specialitate de la nivelul 
inspectoratului şcolar in comisia naţionala de 
specialitate, coordonator de cerc pedagogic 

 1,5    

1. Metodist  0,75 p / an   

2. Membru in consiliul 
consultativ de specialitate 
de la I.S.J. 

0,75 p /an   

3. Membru in comisia 
nationala de specialitate 

1 p / an   

e) Activitatea desfăşurată in urma solicitarii 
M.ECS., în cadrul unor comisii tehnice de 
elaborare a unor acte normative/administrative 
cu caracter normativ şi în comisiile naţionale 
de specialitate/control. 

 1,5    

1. Activitate desfăşurată  în 
cadrul unor comisii tehnice 
de elaborare a unor acte 
normative/administrative cu 
caracter normative. 

  

0,5 p / 

activitate 

  

2. Activitate desfăşurată în 
cadrul unor comisii consu-
ltative de dialog social si alte 
structuri de dialog social. 

0,5 p / 

activitate 

  

3. Activitate desfăşurată in 
comisii naţionale de spe-
cialitate. 

0,5 p / 

activitate 

  

03 Criteriul privind participarea la proiecte  5  

 a)  Proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective 

performanta şcolara, progresul şcolar, dezvoltarea competentelor si abilitaţilor 

sportivilor, educaţia civica, educaţia complementara, formarea personalităţii 

sportivilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea 

profesionala a cadrelor didactice. 

 
 
 
 

 
 

3p / proiect 
(membru in 

echipa de 
proiect) 

  

b)  Proiecte elaborate si implementate in baza prevederiolor 

Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit in 

invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S. 

Nr.5486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul 

personal, inclusiv fişele de monitorizare anuale  – pentru perioada 

01.10.2011 – 31.08.2013* 

 

 
2p 

  

04 Criteriul privind contributia la devzoltarea institutionala    5  

 a) Atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de 
învăţământ,programe,proiecte, 
centre de documentare si informare, etc, având ca efect creşterea calitatii 
institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico - 
material. 

 
 
 

 
 

3p / finantare 

  

b) Realizarea de proiecte extracurriculare cu finanţare extrabugetară avand 
drept obiectiv creşterea calitatii procesului de invatamant. 

2p max. 
2p/ proiect 

national, 
regional 

1p / proiect 
judetean 

0,5 / proiect 
local 

  

 TOTAL 100    
 

 

NOTA 
 

1. Dosarul cadrului didactic  solicitant va cuprinde: 

a) Raportul de autoevaluare care va respecta structura grilei de evaluare pe puncte şi 

subpuncte; 
b) Grila de punctaj ca anexă a raportului de autoevaluare a cadrului didactic; 

c) Copiile documentelor justificative pentru activităţile care au fost menţionate şi 

punctuate; 

d) Opisul în dublu exemplar; 

2 Toate referirile se vor face pentru perioada 1.09.2009 - 31.08.2014. 

3  La punctul 1. c1) şi c2) se punctează  fiecare performanta obtinuta in limita punctajului maxim. 

                   4.     Este obligatoriu ca în perioada menţionată, activitatea cadrului didactic sa fie apreciata în fiecare 

an şcolar prin calificativul “FOARTE BINE”. 

                   5.  Directorul unităţii de învăţământ va verifica exactitatea şi corectitudinea punctajelor din grilă în concordanţă 

cu documentaţia anexată. 

     Confirmă,                           Certifica si raspunde,         Completeaza,  
 Inspector şcolar                                         Director,                                                           Cadru didactic  

  


