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CRITERIILE SPECIFICE SI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT - 2022 

PEDAGOG ȘCOLAR 

 Numele si prenumele: _____________ 
 Functia: _______________________ 
 Unitatea scolara: __________________________ 
 Vechimea in functie : ___________________________ 
 Perioada evaluata: __________________________________ 
 

 
 
 

Tipul de activitate 

 
 
 

Punctaj 
maxim 

 
 

Autoevaluare-evaluare ISJ 

 
 
 

Total 
punctaj  

  Perioada 
evaluata 

Anul 
2015 - 2016 

Anul 
2016 - 2017 

Anul 
2017- 2018 

Anul 
2018 - 2019 

Anul 
2019 - 2020 

A 
 
 

E A 
 
 

E A 
 
 

E A 
 
 

E A 
 
 

E  
 
 

1. Criteriul privind activităţi complexe cu 
valoare instructiv-educativă  

59            

a) rezultate deosebite obţinute în 

dezvoltarea personalității elevilor și a 

deprinderilor de viață independentă, în 

organizarea și desfășurarea activităților 

extrașcolare/ extracurriculare (demostrate 

prin certificate/adeverințe din 
care să reiasă elevii care au obținut rezultate și 
rolul pedagogului)  

10 
           

b) programe derulate în parteneriat cu comisia 
diriginților/consiliul elevilor  

5            
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c) programe derulate cu consiliul reprezentativ 
al părinților/consiliile părinților pe clase  

10            

d) activitatea de dezvoltare profesională, 
participarea la cursuri  

5            

e) desfăşurarea activităţilor în cadrul unor 
parteneriate cu alte instituţii  

5            

f) îndeplinirea sarcinilor sarcini suplimentare - 
consemnate ca extinderi de sarcini în fișa 
postului  

10            

g) contribuţia la elaborarea de 
regulamente/metodologii s.a. (decizie comisie 
şi material realizat  

7            

h) adaptarea ambientului și a climatului 
educațional la tipul de activitate desfășurat 
(fotografii, adeverințe, s.a.) 
 

7            

2. Criteriul privind  performante deosebite 
 

39            

a) comunicări/prezentări în cadrul unor 
simpozioane/reuniuni/conferinţe  

15            

b) activitatea de responsabil/coordonator 
comisie/cerc şcolar aplicativ adresat elevilor 
(decizie comisie 

10            

c) activitate în cadrul comisiei paritare/de 
dialog social  

10            

c) lider de sindicat în unitatea școlară/ membru 
în Consiliul Județean al Sindicatului din 
Învățământ  
membru în organismele de conducere ale 
organizației sindicale din unitatea școlară (altul 
decât liderul de 
sindicat)  

 
4 

           

3. Activitati extraculiculare 15            
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a. proiecte din Fondul Social 
European/fonduri structurale şi de 
coeziune/proiecte PHARE; proiecte 
internaționale - proiecte/programe europene 
realizate prin Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale - 
Erasmus, Socrates, Comenius, Arion, 
Leonardo, Grundtvig etc. 

5            

 
- participare în calitate de membru în echipa de 
implementare/ organizare 

3            

- participare în calitate de grup țintă 2            

b. proiecte de parteneriat educaţional, la 
nivel local/judeţean/naţional/internaţional 

5            

- la nivel local, județean 2            

- la nivel național, internațional 3            

c) participarea la activități de voluntariat, 
inclusiv participarea la activitățile din cadrul 
Strategiei 
naţionale de acţiune comunitară 

5            

 
participarea la activități de voluntariat  
 

 

2 

 

           

 
participarea la activitățile din cadrul  
 
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 

 
3 

           

4.Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea 
instituţională  

37            

a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru 
unitatea de învăţământ, centre de documentare 
şi informare, laboratoare etc., având ca efect 
creşterea calităţii instituţionale şi a procesului de 
predare-învăţare-evaluare; 

 
8 
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b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu 
finanţare extrabugetară, având drept obiectiv 
creşterea calităţii 
procesului de învăţământ și a dezvoltării 
instituționale; 

8            

c) existența unui progres în privința dotării 
spațiilor școlare, a achiziționării mijloacelor de 
învățământ și a 
auxiliarelor curriculare, conform nevoilor 
comunității școlare (beneficiari ai educației, 
cadre didactice și personal administrativ) și 
țintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de 
dezvoltare instituțională; 

 
7 

           

d) realizarea de parteneriate instituționale cu 
unități/instituții în concordanță cu nevoile 
comunității școlare și 
a țintelor stabilite și/sau implicarea în activități 
din cadrul acestora; 

7            

e) promovarea educației de calitate, inclusiv 
pentru elevii aparținând grupurilor din medii 
dezavantajate și 
supuse excluziunii. 

7            

PUNCTAJ  MAXIM  
 

150            

              Data:........................                                                                                                                   Semnatura candidat ……………………… 
 
VIZAT CONDUCEREA  

  L.S. 
PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI JUDEŢENE                      

 
PREŞEDINTE...................................................................................   
 
MEMBRI:..................................................................................... 
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Notă: 

La completarea dosarului personal, candidaţii vor avea în vedere următoarele: 

•  Activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit se evaluează pentru perioada 01.09.2016 – 31.08.2021 conform articolului Art. 5 alin. 1 (b) din  Metodologia și criteriile 

de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, în sesiunea 2022, aprobată prin OME. Nr. 3551/07.04.2022. 

• Toate punctele acordate la autoevaluare se vor justifica prin acte doveditoare în copie. Lipsa actelor doveditoare are drept consecinţă neacordarea punctajului; 

• Punctajul acordat nu poate depăşi maximum de puncte precizat la nivelul fiecărui criteriu/subcriteriu; 

• Actele doveditoare ataşate vor fi NUMAI cele corespunzătoare perioadei evaluate menţionată pe fişa de evaluare; 

• Documentele NU vor fi introduse în folii transparente; 

• Documentele doveditoare vor fi organizate grupat, corespunzător celor 4 criterii, ordonate conform subcriteriilor din grila de punctaj, repectând ordinea anilor școlari din perioada evaluată. 
Pe fiecare document doveditor se va scrie criteriul şi subcriteriul corespunzător (ex. 1.a.2, 4.b.etc.). Nerespectarea organizării documentelor, conform art. 9, alin. 3, are drept consecință 
neacordarea punctajului; 

• Nu este necesar să se traducă atestatele participării la manifestări internaționale; 

• Un document doveditor se ataşează o singură dată pentru un singur criteriu; 

• Coloana (Auto)evaluare de pe grila de punctaj (inclusiv punctajul total) va fi completată de către solicitant, iar coloana Evaluare 

va fi completată de către comisia de evaluare stabilită la nivelul I.S.J.; 

• Raportul de activitate pentru perioada evaluată trebuie să respecte ordinea criteriilor /subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare (tipărit și electronic în format doc sau docx pe CD/DVD) și va fi 
redactat conform modelului anexat; 

• Pentru acordarea gradației de merit punctajul mimim este 75 de puncte, conform art. 7, alin. 6 din Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din 
învățământul preuniversitar de stat, în sesiunea 2022, aprobată prin OME. Nr. 3551/07.04.2022. 

• Dosarul de candidatură nu se returnează după procesul de evaluare. 

• Pe prima copertă a dosarului vor fi scrise următoarele informații: 

- Numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului cu majuscule; 

- Unitatea de învățământ; 

- Postul didactic/ catedra pe care este încadra; 

- Categoria de personal pentru care candidează 

• Nu se punctează activităţile din fişa postului. 

                       
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


