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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

I 
CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU 

VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 
90 p 

 
     

a. 

Rezultate deosebite în activitatea de 
consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

(individuală/de grup/colectivă)/ 
în profilaxia și terapia  tulburărilor de 

limbaj și de comunicare, 
materializate în progresul copiilor în 

activități specifice de consiliere 
psihopedagogică și de management al 
vieții personale și al carierei, în scopul 

îmbunătățirii performanțelor școlare, de 
reducere a abandonului școlar și de 

creștere a frecvenței elevilor la cursuri, 
în activități de facilitare a procesului de 

incluziune școlară/ 
 în remedierea limbajului și comunicării, 
cu impact în integrarea școlară și socială 

a copilului. 

10C/10L      

a.1 
Activități individuale cu copiii/elevii: 

contribuţia la remedierea psiho-socială în 
cazurile problematice ale unor copii/elevi 

2 C     
- vor fi întocmite 2 studii de 

caz; fiecare studiu de caz va fi 
însoţit de aprecieri ale 
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

impactului activităţilor de 
consiliere asupra elevului, fie 
din partea unui părinte, fie, 

din partea dirigintelui/ 
învăţătorului/educatoarei de 

la clasă. 

a.1 

Activități individuale cu copiii/elevii: 
contribuţia la remedierea psiho-socială în 
cazurile problematice ale unor copii/elevi 

cu tulburări de limbaj şi comunicare 

2 L     
- se va atașa o fișă de 

evoluție/o fișă logopedică 

a.2 

Activități individuale cu părinţii: 
contribuţia privind educaţia pozitivă a 

copiilor, a relaţiei elev - părinte şi a 
reducerii factorilor familiali inadecvaţi şi 
de risc/reducerea abandonului școlar și 
creșterea frecvenței elevilor la cursuri 

1 C     
- se vor atașa două aprecieri/ 
declaraţii din partea părinţilor 

a.2 

Activităţi individuale cu părinții: 
Consilierea şi informarea părinţilor privind 

diagnosticul logopedic și asigurarea 
continuității intervenției logopedice  

1 L     
- aprecieri/declarații din 

partea părinților (minim două) 

a.3 

Activități individuale cu profesorii: 
îmbunătăţirea şi promovarea strategiilor 

de lucru cu copiii/elevii (relaţionare, 
management comportamental, 

dezvoltarea inteligenţei emoţionale a 
copiilor/elevilor, managementul carierei 
elevilor, reducerea abandonului școlar 

etc.), facilitarea procesului de incluziune 
socială 

1 C     
- se vor atașa două aprecieri/ 
declaraţii din partea cadrelor 

didactice 

a.3 

Activități individuale cu profesorii: 
Îndrumarea în vederea aplicării unor 

structuri tehnico-procedurale 
diferenţiate, corespunzătoare tipurilor de 

tulburări de limbaj şi de comunicare 
depistate  

1 L     
- aprecieri/ declaraţii din 
partea cadrului didactic 

(minim două) 

a.4 

Activităţi colective/de grup cu 
copiii/elevii: promovarea stilului de viaţă 

sănătos şi a stării de bine bio-psiho-
socială, managementul vieții personale, 

managementul carierei, reducerea 
abandonului școlar, facilitarea procesului 

de incluziune și integrare școlară și 
socială,  îmbunătățirea performanțelor 

școlare 

2 C     

- anexarea unui proiect de 
activitate didactică vizat la 
nivelul unității /program 
educațional, care pot fi 

însoţite de liste de prezenţă şi 
semnături, procese-verbale 

a.4 
Activităţi colective/de grup cu 

copiii/elevii: Activități de logoprofilaxie  
2 L     

- va fi anexat un program de 
logoprofilaxie, însoțit de 
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

aprecieri din partea a 
minimum două cadre 

didactice 

a.5 
Activităţi colective/de grup cu părinţii: 

lectorate, proiecte şi programe 
educaţionale pentru părinţi 

2 C     

- anexarea proiectelor, 
lectoratelor, programelor 

(minim un proiect/program) 
care pot fi însoţite de liste de 

prezenţă şi semnături, 
procese-verbale 

a.5 
Activităţi colective/de grup cu părinţii: 

lectorate, proiecte şi programe 
educaţionale pentru părinţi 

2 L     

- anexarea proiectelor, 
lectoratelor, programelor 

(minim un proiect/program) 
care pot fi însoţite de liste de 

prezenţă şi semnături, 
procese-verbale 

a.6 
Activităţi colective/de grup cu profesorii: 
activități, lectorate, proiecte şi programe 
de îmbunătăţire a activităţii profesorilor 

2 C     

- anexarea proiectelor de 
activitate, adeverinţelor, 
lectoratelor, programelor 

(minim un proiect/program), 
care pot fi însoţite de liste de 

adeverință/listă de prezenţă şi 
semnături, procese-verbale 

a.6 

Activităţi colective/de grup cu profesorii: 
Consilierea cadrelor didactice privind 

terapia tulburărilor de limbaj şi 
comunicare 

2 L     
- vor fi anexate două 

aprecieri/ declaraţii din partea 
cadrelor didactice 

b. 

Rezultate deosebite obținute în 
consilierea psihopedagogică/logopedică 

a preșcolarilor/ elevilor din categorii 
dezavantajate (copii cu CES integrați în 
învățământul de masă, copii din familii 

monoparentale, copii în plasament, copii 
crescuți de rude, copii din comunități 

sărace, izolate, părinți plecați în 
străinătate, copii școlarizați la domiciliu 

sau în spital, copii cu HIV etc.) 

12C/12L     

- se vor anexa: studii de caz, 
pentru copii diferiți, încadrați 

în categorii dezavantajate 
diferite, conform criteriului; 
(minim două studii de caz) 

- proiecte de prevenție 
/intervenție 

(minim un proiecte de 
prevenție/intervenție) 

 
 

c. 

Inițierea și/sau aplicarea la grupă/clasă a 
unor metode, procedee și tehnici de 

abordare inovative, 
specifice activității de consiliere 
psihopedagogică/de intervenție 

logopedică, 
 preluate din cercetarea educațională de 
profil, promovate în cadrul unor proiecte 
cu finanțare externă (inclusiv schimburi 

10C/10L     
- se vor anexa minim 

două documente 
doveditoare 

mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

de experiență sau mobilități), a unor 
proiecte la nivel județean (în parteneriat 
cu instituții de învățământ  superior de 
profil sau organizații neguvernamentale 

cu experiență relevantă în domeniu) 
și/sau promovate de M.E. la nivel 
național prin scrisorile metodice 

d. 
 

Performanțe dovedite în activitatea de 
consiliere psihopedagogică/logopedie, 
concursuri și alte competiții incluse în 
programul de activități și în calendarul 

ISJ/M.E. și sau pregătirea loturilor 
olimpice de elevi 

7C/7 L     
Punctajul se cumulează până 

la maxim 7 p 

La nivel judeţean  (3 p) 3C/3L     

- Premiul I (3 p) 
- Premiul II (2 p) 
- Premiu III (1 p) 

- Mențiune/Mențiune 
specială (0,5 p) 

La nivel regional/interjudețean (5 p) 5C/5L     

- Premiul I (5 p) 
- Premiul II (4 p) 
- Premiu III (3 p) 

- Mențiune/ Mențiune 
specială (1 p) 

La nivel național (7p) 
 

6C/6L     

- Premiul I (6 p) 
- Premiul II (5 p) 
- Premiu III (4 p) 

- Mențiune/ Mențiune 
specială (3 p) 

La nivel internațional (7 p) 
 

7C/7L     

- Premiul I (7 p) 
- Premiul II (6 p) 
- Premiu III (5 p) 

- Mențiune/ Mențiune 
specială (3 p) 

e. 

Rezultate deosebite obținute în centrele 
de excelență, în centrele de resurse 

pentru educație și dezvoltare, în centrele 
multifuncționale pentru educație 

timpurie, certificate de inspectorul de 
specialitate/organizația coordonatoare, 
și/sau rezultate deosebite obținute cu 
elevii cu cerințe educaționale speciale 
și/sau tulburări de învățare, certificate 

de directorul unității de 
învățământ/inspectorul de specialitate 

sau directorul Centrului Județean de 
Resurse și de Asistență 

10C/10L     

1. Documente justificative 
(diplome, certificate, aprecieri, 
adeverințe) privind obținerea  

rezultatelor deosebite cu copiii 
din centrele de excelență, din 

centrele de resurse pentru 
educație și dezvoltare, din 
centrele multifuncționale 
pentru educație timpurie, 

certificate de inspectorul de 
specialitate/organizația 

coordonatoare; 
- dovadă de apartenență a 

mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

Educațională/Centrului Municipiului 
București de Resurse și de Asistență 

Educațională 

copiilor la categoriile descrise 
în criterii; 

2. Rezultate deosebite 
obținute cu copiii cu CES - se 

va anexa: 
- Certificat de orientare școlară 

și profesională; 
- Plan de servicii individualizat; 

- Plan de intervenție 
personalizat; 

- rezultate deosebite în urma 
activității de consiliere 

psihopedagogică/terapie 
logopedică (aprecieri 

părinți/cadre didactice, 
concursuri școlare, proiecte 

educaționale)  
- minim două cazuri cu 
documente justificative 

f. 

Participare în calitate de membru al 
comisiei de evaluare/organizare  la 

olimpiadele și concursurile în specialitate 
etapele pe sector, județene, 

interjudețene, naționale și internaționale  
incluse în programul de activități și în 

calendarul ISJ/M.E. 

8C/8L 
 
 
 

   

Punctajul se cumulează până 
la maximum 8 puncte: 
- la nivel județean (5 p) 

- la nivel interjudețean (6 p) 
- la nivel național (7 p) 

- la nivel internațional (8 p) 

g. 

Implicare în activitatea de tratare 
diferențiată a preșcolarilor/elevilor din 

grupele/clasele cu regim 
simultan/alternative educaționale și/sau 

în implementarea activităților de 
învățare remediale 

12C/12L     

- se vor anexa  2 
proiecte/adeverințe/decizii 

care să ateste activitățile 
desfășurate 

h. 

Implementarea unor proiecte 
educaționale inovatoare, recunoscute și 

aprobate la nivel 
local/județean/interjudețean/ 

național/internațional (în domenii 
precum: educație parentală, educație 
ecologică, educație pentru sănătate, 

educație financiară, educație 
emoțională, educație incluzivă, educație 

remedială - inclusiv prin elaborarea și 
operaționalizarea planurilor 

individualizate de învățare, educație 
interculturală, educație pentru mișcare 

etc.) și/sau implicarea în implementarea 

10C/10L     

Punctajul se cumulează până 
la maximum 10 puncte. 
Proiecte implementate: 

- la nivel local (3 p) 
- la nivel județean (5 p) 

- la nivel interjudețean (7 p) 
- la nivel național (8 p) 

- la nivel internațional (10 p) 
/ 

Implicarea în implementarea 
programului „Școala după 

școală” ca activitate 
neremunerată, respectiv a 

programului „A doua șansă” 
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

programului „Școala după școală” ca 
activitate neremunerată, respectiv a 

programului „A doua șansă” 

(10 p) 

i. 

Participare în calitate de autor/coautor 
la elaborarea de manuale școlare 

aprobate de M.E. sau la traducerea de 
manuale școlare din limba română într-o 

limbă a minorității naționale, care are 
învățământ cu predare în limba maternă, 

sau la conceperea unor resurse 
educaționale deschise/auxiliare 

curriculare pentru disciplinele de 
specialitate/mijloace de învățământ, 

oferite gratuit pentru a asigura accesul 
elevilor, profesorilor și a părinților la 
materiale educaționale de calitate. 

11C/11L     

 
 

În situația în care suma 
punctajelor acordate la 

subcriteriile i.1-1.5. este mai 
mare de 11 puncte, se acordă 

punctajul maxim de 11 
puncte 

i.1 
Autor/coautor, la elaborarea de manuale 

școlare aprobate M.E. 
9C/9L      

i.2. 
Autor/coautor un proiect de manual 

școlar O.M. nr. 5645/2017 
9C/9L      

i.3. 
Traducerea de manuale școlare din limba 

română într-o limbă a minorității 
naționale 

6C/6L      

i.4. Elaborarea de auxiliare curriculare 8C/8L      

i.5. 
Resurse educaționale publicate în format 

electronic pe platforme educaționale 
destinate elevilor/mijloace de învățământ 

4C/4L      

 
II. 
 
 

CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢELE 
DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ / 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
40 p      

a. 

Contribuție la implementarea reformei 
curriculare la nivel național prin 

elaborarea/participarea la elaborarea de 
programe școlare, regulamente, 

metodologii, proceduri, studii/cercetări 
în domeniu, la nivel național 

5C/5L      
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

b. 

Elaborarea/participarea la elaborarea de 
programe școlare (inclusiv cele pentru 

discipline opționale noi), proceduri, 
studii/cercetări în domeniu, la nivel 

județean și local 

2C/2L      

c. 

Elaborarea/participarea la elaborarea de 
îndrumătoare/ghiduri metodice, 

suporturi de curs avizate de ISJ sau M.E., 
articole în revistă/publicații de 

specialitate înregistrate cu ISBN/ISSN 

5C/5L     
 -2.5 puncte pentru fiecare 

publicație 

d. 

Realizarea/participarea la realizarea de 
softuri educaționale în specialitate, 

platforme de e-learning pentru 
susținerea progresului școlar, avizate de 

M.E. 

4C/4L      

e. 

ACTIVITATEA DE: 
-mentorat; 

-formator în formarea continuă a 
personalului din învățământ; 

-activitatea susținută în cadrul cercurilor 
pedagogice în vederea promovării 

accesului la o educație de calitate pentru 
toți. 

(SE PUNCTEAZĂ PROGRAMELE DE 
FORMARE ȘI MENTORAT CARE 

CORESPUND CERINȚEI) 

5C/5L     

-mentorat (1p/activitate) 
-formator (2.5 p/curs de 

formare susținut) 
-activitate susținută în cadrul 

cercurilor pedagogice 
(2p/activitate) 

f. 

ACTIVITATEA ÎN: 
-comisii de etică; 

-comisii paritare/de dialog social; 
-comisii de evaluare și asigurare a 

calității în educație; 
-comisii de sănătate și securitate în 

muncă; 
-comisii PSI și situații de urgență; 
-calitate de mebru în comisiile de 

ocupare a posturilor didactice vacante la 
nivel județean; 

-activitate de coordonator C.J.A.P.; 
-activitate de coordonator C.L.I.; 
-organismele de conducere ale 
organizațiilor sindicale afiliate 

federațiilor sindicale reprezentative; 
-asociații profesionale ale cadrelor 

didactice. 

4C/4L     

 
-comisii de etică (0,5 p); 

-comisii paritare/de dialog 
social (0,5 p); 

-comisii de evaluare și 
asigurare a calității în educație 

(0,5 p); 
-comisii de sănătate și 

securitate în muncă (0,5 p); 
comisii PSI și situații de 

urgență (0,5 p); 
-calitate de mebru în comisiile 

de ocupare a posturilor 
didactice vacante la nivel 

județean (2 p); 
-activitate de coordonator 

C.J.A.P. (2 p); 
-activitate de coordonator 

C.L.I. (2 p); 
-organismele de conducere ale 
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

organizațiilor sindicale afiliate 
federațiilor sindicale 
reprezentative (1 p); 

-asociații profesionale ale 
cadrelor didactice la nivel: 

local (0,25 p); județean (0,5 p); 
național (0,75 p); internațional 

(1 p) 

g. 

ACTIVITATEA DE: 
▪ metodist; 

▪ membru în consiliul consultativ 
de specialitate al ISJ; 

▪ coordonare cercuri pedagogice 

4C/4L     

-metodist (3 p); 
-membru în consiliul 

consultativ de specialitate al 
ISJ (2 p); 

-coordonare cercuri 
pedagogice (1 p) 

h. 

Activitatea desfășurată, la solicitarea 
M.E., în cadrul Comisiei Naționale de 

Specialitate, al unor comisii 
tehnice/grupuri de lucru pentru 

elaborarea unor acte 
normative/administrative, sau a unor 
comisii de evaluare constituite la nivel 

național/al ME,  în calitate de 
reprezentant desemnat de către 

comisiile naționale de organizare și 
desfășurare a examenelor naționale, 
activitatea de evaluator de manuale 

şcolare/auxiliare didactice/mijloace de 
învățământ/resurse educaţionale 
deschise/portofolii pentru Corpul 

Naţional de Experţi în Management 
Educaţional, activitate  în calitate de 

membru al Corpului de Experți al 
Corpului de Control din Ministerul 

Educației 

10C/10L      

i. 

Participarea cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe zonale, 

județene, naţionale şi/sau 
internaţionale, cursuri de perfecționare 

în domeniu sau în management 
educațional, dovedite prin documente 

oficiale ale manifestării și care 
demonstrează  performanțele deosebite 
ale cadrului didactic în inovarea didactică 

1C/1L      

 
III 

CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE  
EXTRACURRICULARE ȘI IMPLICAREA ÎN 

PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU 
15 p      
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

FINANȚARE EUROPEANĂ 
NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, 

POSDRU, POCU, TRANSFRONTALIERE, 
BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE 

SIMILARE)/PROGRAME DE FORMARE 
PROFESIONALĂ 

a. 

Implementare/coordonare/participarea 
la proiecte/programe de formare 

profesională 
 

5C/5L     

În situația în care suma 
punctajelor acordate la 

subcriteriile a.1-a.2. este mai 
mare de 5 puncte, se acordă 
punctajul maxim de 5 puncte 

a.1. 
Implementare/coordonare 

proiecte/programe de formare 
profesională 

5C/5L      

a.2. 
Participarea la proiecte/programe de 

formare profesională 
3C/3L      

b. 

Implementare/coordonare/participarea 
la proiecte zonale, județene, naționale 

sau internaționale care vizează domeniul 
activităților extrașcolare și care sunt 

relevante din perspectiva prevenirii şi 
combaterii abandonului şcolar şi a 

părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 
dezvoltarea personală a 

preșcolarilor/elevilor profesională 

5C/5L     

În situația în care suma 
punctajelor acordate la 

subcriteriile b.1-b.2. este mai 
mare de 5 puncte, se acordă 
punctajul maxim de 5 puncte 

b.1. Implementare/coordonare proiecte 5C/5L      

b.2. Participare la proiecte 3C/3L      

c. 

Participarea la activități de voluntariat, 
inclusiv participarea la activitățile din 
cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară, îndrumarea de 
formațiuni/ansambluri de elevi cu 

activități în domeniul 
artistic/programare/modelare/robotică, 

perfomanțe dovedite în pregătirea 
elevilor la concursuri cultural-artistice, 

tehnico-științifice și sportive etc.  

3C/3L     1,5 puncte/activitate 

d. 

Inițierea/organizarea/participarea la 
schimburi de experienţă cu alte unități 

de învățământ, reţele sau proiecte 
interşcolare 

2C/2L     
- Inițiere/organizare (1,5 p) 

- Participare (0,5 p) 

IV 

 
CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA 

DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
 

5p      
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CRITERII DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
auto-

evaluare 

Punctaj 
eva-

luare în  
Consiliu 
Consul-

tativ 

Punc-
taj 

final 
în Co-
misia 
jude-
țeană 

Punctaj 
după 

contes-
tații 

 
Detalieri/Punctaj propus 

a. 

Atragerea de fonduri europene în cadrul 
unor proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, 

POCU, transfrontaliere, Banca mondială 
și altele similare), de alte finanţări 

extrabugetare pentru C.J.R.A.E., având 
ca efect creşterea calităţii activităţii 

instituţionale şi a procesului de predare-
învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul 

alocat calculat conform formulei de 
finanțare 

2C/2L      

b. 

Existenţa unui progres semnificativ în 
privinţa dotării cabinetelor de consiliere 
psihopedagogică/logopedie din cadrul  
unităților de învățământ/C.J.R.A.E., a 
mijloacelor de învăţământ şi a altor 

resurse educaţionale, conform nevoilor 
comunităţii şcolare şi ţintelor de 

dezvoltare stabilite prin proiectul de 
dezvoltare instituţională 

2C/2L      

c. 

Participare și implicare în activitatea 
comisiilor și consiliilor la nivel de 

C.J.R.A.E./unitate/instituție/ 
local/județean/național, precum și/sau 

în realizarea de parteneriate 
instituţionale în concordanţă cu nevoile 
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, 
cu efecte pozitive în domeniul incluziunii 
sociale și dezvoltării durabile, inclusiv în 

calitate de observator. 

1C/1L     
0,5 puncte/fiecare 

comisie/consiliu/parteneriat. 

 TOTAL PUNCTAJ 150 p      

 
 
NOTE: 
* La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 puncte, 
se acordă punctajul maxim de 11 puncte; 
 
** La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, 
se acordă punctajul maxim de 5 puncte; 
 
*** La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 
 
 
OBSERVAȚII: 
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În funcție de postul ocupat, criteriile sunt specifice consilierilor școlari (punctajele notate cu C) și 
logopezilor școlari (punctajele notate cu L). 
 

• Se ia în considerare activitatea din perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2020  şi calificativul „Foarte 
bine” în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; 

• Pe lângă fişa de evaluare şi raportul de activitate pentru perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2020 
(întocmit conform fişei de evaluare elaborată de ISJ pentru fiecare categorie de personal), candidatul va 
include în dosar şi o declaraţie pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la 
dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform Anexei nr. 4 
din Anexa la OME nr. 3749/28.04.2021 - Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat; 

• Raportul de autoevaluare se va întocmi strict pe criteriile şi subcriteriile din fişă, cu acte doveditoare 
anexate şi numerotate conform structurii fişei (specificarea criteriului/subcriteriului pe prima pagină a 
documentului în dreapta sus); 

• Directorul/delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ este obligat să depună cu 
respectarea strictă a termenuui prevăzut în Anexa nr. 1 din metodologie (Anexa la O.M.E. nr. 3749/28 
aprilie 2021) la registratura inspectoratului şcolar, dosarul candidatului ; 

• Un document va fi punctat o singură dată, la un singur criteriu/subcriteriu;  

• Toate documentele doveditoare vor fi evaluate şi punctate conform Fişei de evaluare elaborate în baza Art. 
6  din Anexa la  O.M.E. nr. 3749/ 28 aprilie 2021); 

• Autoevaluarea va cuprinde punctajul, obţinut şi susţinut prin documente; 

• Dosarul va conține OPIS-ul documentelor; 

• Dosarul cuprinde documentele numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis conform Art. 9, alin. 2 
din Anexa la  O.M.E. nr. 3749/ 28 aprilie 2021); 

• Documentele depuse la dosar nu se înfoliază; 

• Actele, documentele sau elementele din raport, care se dovedesc nejustificate/false atrag după sine 
invalidarea dosarului şi sancţionarea candidatului; 

• Punctajul minim de acordare a gradaţiei de merit  este de 75 de puncte.   
 

 
Nume și prenume candidat _________________________  
Semnătură candidat _________________________ 
 
 
Consiliul consultativ Comisia județeană de evaluare a dosarelor depuse în vederea           Reprezentant sindicat 

                               acordării gradaţiei de merit 
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