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FIŞĂ DE EVALUARE 

a activitatii pentru inscrierea la concursul de acordare a gradaţiei de merit 2021 

– personal didactic auxiliar – administrator financiar/contabil –  

– perioada evaluata 01.09.2015– 31.08.2020  

 
Numele şi prenumele  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

 

CRITERII DE EVALUARE Punctaj maxim Auto 

evaluare 

Evaluare 

Consiliu  

consultativ 

Evaluare  

 comisie 

     ISJ 

Evaluare  

 Comisie 

contestatii 

1. CRITERIUL  ACTIVITĂȚILOR  COMPLEXE CU  VALOARE  INSTRUCTIV  – 

EDUCATIVĂ   
90     

a)Participarea la organizarea si implementarea programelor educative scolare si extrascolare 

avizate de ISJ/MEN  

Se va atasa adeverinta in care se va mentiona denumirea programului/ contributia la realizarea 

acestuia 

 

12     

b)Baze de date/operatiuni de evidenta informatizata realizata  

Se va atasa adeverinta in care se va preciza baza/bazele de date realizate 

20     

c)Atributii suplimentare dovedite prin documente justificative  

Se va atasa adeverinta in care se vor specifica concret atributiile suplimentare si anul/ anii in 

care acestea au fost indeplinite 

8 

1 punct/ atributie 

    

d)Calitatea raportarilor situatiilor specifice postului (dari de seama contabile, necesar credite, 

proiecte de buget)- intocmite corect si la termen  

Se va atasa adeverinta avizata de la Consiliul Local/ Consiliul Judetean/ Inspectorat scolar- prin 

compartimentele de specialitate 

15 

3 puncte/ an 
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e)Elaborarea de proceduri specifice postului  

Se va depune adeverință  în care se va preciza numele procedurii și anul în care a fost elaborată/ 

revizuita 

10 

1punct/ procedura 

    

f)Participarea, implicarea în diverse activităţi şi comisii: programe nationale („Bani de liceu/ 

bursa profesionala”, alte drepturi acordate elevilor  conform legilor in vigoare), comisii 

organizate in unitati similare sau la nivelul structurilor superioare,  

5 

0.5 puncte/ 

participare 

    

g)Contributii la actualizarea site-ului unitatii de invatamant 5 

1 punct/ an scolar 

    

h)Participarea la cursuri de formare continua 

 

5 

2 puncte (cu 

durata de 24 ore) 

3 puncte (cu 

durata mai mare 

de 24 ore) 

    

i) Rapoartele misiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi/Primarie/ISJ/alte organe si 

organisme abilitate pentru activitatea financiar contabila  

Se va depune adeverință  în care se va specifica data controlului si institutia care a efectuat 

controlul in perioada evaluata 

 

10     

2.  PERFORMANTE DEOSEBITE IN INOVARE IN DOMENIUL POSTULUI 40     

a ) Publicarea de articole, studii, recenzii din domeniul economico- financiar  10     

b) Activitate dovedita ca  

 

 

 

 

18     

-formator 3     

- membru in comisii paritare/ dialog social 4     

- membru in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor 

reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/ semnatare ale 

contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar 

 

4     

- participare cu lucrari la sesiuni de comunicari, simpozioane, mese rotunde, colocvii, semnarii 

nationale/ internationale 

 

7     
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Semnatura : 

 

 

 

 

 

 

 

c) Elaborarea de soluţii/idei, pentru eficientizarea sarcinilor de serviciu 12     

3. ACTIVITATI NESPECIFICE POSTULUI SI IMPLICAREA IN PROIECTE 15     

a)Atribuții  suplimentare, nespecifice postului 

Se va depune adeverință  în care se va specifica concret atribuțiile suplimentare și anii în care 

acestea au fost îndeplinite 

 

5     

b)Contributii la organizarea si desfasurarea unor actiuni in scoala si la nivel de judet (expozitii, 

concursuri, olimpiade, simpozioane, colocvii, seminarii nationale/internationale, etc) 

 

3     

c)Participarea la proiecte judetene, interjudetene, nationale, europene, având ca obiectiv creșterea 

calității procesului educațional  

4     

d) Activități  de voluntariat  

 

3     

4. CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ  5     

a) Atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte 

educationale, avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare- invatare-

evaluare, a bazei didactico-materiale  

2.5     

b)  Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara,  având ca efect creșterea 

calității procesului de invatamant 2.5 
    

TOTAL 150     


