Validată în Comisia paritară
din data de 30.03.2017

GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE
PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – 2017
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
NUME ȘI PRENUME
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
FUNCȚIA
SPECIALITATEA
VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
VECHIME ÎN FUNCȚIE
CALIFICATIVE OBȚINUTE ÎN ULTIMII 5 ANI
PERIOADA EVALUATĂ
Nr.
CRITERII DE EVALUARE
crt.
I.

CRITERIUL ACTIVITĂȚILOR COMPLEXE CU VALOARE
INSTRCUTIV-EDUCATIVĂ

1.

Rezultate obţinute ca urmare a sprijinului acordat cadrelor
didactice, directorilor în actul didactic / managerial; contribuţii
aduse la alegerea strategiilor de intervenţie specifice pentru
medierea şi consilierea elevilor cu CES şi a aparţinătorilor
- Se vor acorda 0,50 p pe fiecare document/dovadă realizat la
solicitarea cadrului didactic/ directorului /directorului adjunct
- Se vor acorda 0,50p pe fiecare document elaborat la solicitare
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01.09.2011 – 31.08.2016
PUNCTAJ
Punctaj maxim

Autoevaluare

Punctaj comisie de
evaluare

Punctaj comisie de
contestații

70 puncte
5 p.
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b)

c)

pentru intervenţii specifice pentru medierea şi consilierea elevilor
cu CES şi a aparţinătorilor
Documentele doveditoare constau în documente redactate din care
să reiasă implicarea candidatului şi vor fi semnate de către
candidat, de personalul căruia i-a acordat sprijinul (cu numele şi
prenumele persoanei) şi contrasemnate şi ştampilate de către
director
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 5p
Implicarea în olimpiadele şi concursurile şcolare dedicate
copiilor / elevilor, derulate la nivelul local / judeţean / naţional /
internaţional
Se va acorda următorul punctaj:
- câte 0,50p - pentru fiecare olimpiadă/ concurs la nivel local
- câte 1p - pentru fiecare olimpiadă/ concurs la nivel judeţean
- câte 1,50p - pentru fiecare olimpiadă/ concurs la nivel naţional
- câte 1,50p - pentru fiecare olimpiadă/ concurs la nivel
internaţional
Pentru nivel internaţional, naţional şi judeţean –
adeverinţa/documentul va fi confirmat cu ştampila ISJ, iar pentru
nivel local de către director,dar nu mai mult de 8p
Implicarea în operaţiunile de evidenţă informatizată a
activităţilor ce se derulează cu şi pentru copiii / elevii şcolii /
personalul şcolii; implicarea în activităţile ce se derulează în
unitatea de învăţământ pe componentele: financiar-contabil,
pregătire spaţii şi materiale etc. ce se derulează cu şi pentru
copiii / elevii şcolii / personalul şcolii (punctajul se va aloca în
funcţie de numărul de copii / elevi / profesori)
Prin numărul de copii/elevi/profesori se înţelege numărul acestor
categorii de persoane pentru care se fac implicările din criteriu
Pentru fiecare dovadă adusă criteriului, asumată prin semnătura
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d)

candidatului şi a personalului căruia i-a acordat sprijinul (inclusiv
numele şi prenumele), precum şi prin semnătura şi ştampila
directorului, se acordă:
- 0,30p pentru un număr de până la 400 elevi/copii,din unitatea de
învăţământ
- 0,40p pentru un număr de elevi/copii cuprins între 401 şi 800 ,din
unitatea de învăţământ
- 0,50p pentru un număr de elevi/copii de peste 800, din unitatea
de învăţământ
- 0,30p pentru un număr de personal de până la 50, din unitatea de
învăţământ
- 0,40p pentru un număr de personal cuprins între 50 şi 90, din
unitatea de învăţământ
- 0,50p pentru un număr de personal de peste 90, din unitatea de
învăţământ
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 8p
Realizarea de situaţii statistice / planuri / rapoarte / alte
documente la sfârşit de semestru / an şcolar; aprecierile
directorului şcolii referitoare la corectitudinea întocmirii
documentelor de transmis instituţiilor ierarhic superioare
Pentru fiecare dovadă/document realizat în afara atribuţiilor din
fişa postului, asumat prin semnătură de către candidat şi prin
semnătură şi ştampilă de către director,
Se va acorda următorul punctaj:
- 0,10p pentru realizare de situaţii statistice / planuri / rapoarte /
alte documente la sfârşit de semestru / an şcolar
- 0,20p pentru aprecierile directorului şcolii referitoare la
corectitudinea întocmirii documentelor de transmis instituţiilor
ierarhic superioare
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 8p
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e)

f)

g)

Implicarea / participarea la redactarea regulamentelor interne,
a rapoartelor pentru activităţile corespondente din Planul
Managerial al şcolii, a documentelor de prognoză şi analiză, a
instumentelor necesare implementării activităţilor din Planul
managerial din unitatea de învţământ, Proiect de Dezvoltare
Instituţională / Planul de Acţiune al Şcolii; implicarea /
elaborarea de proceduri operaţionale / generale funcţionale
necesare desfăşurării eficiente a activităţii
Se vor acorda câte 0,50p pentru fiecare document precizat în
adeverinţă .
Adeverinţa eliberată de director 0,75p va conţine toate implicările
candidatului.
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi10p
Colaborarea cu celelalte compartimente din unitatea de
învăţământ; implicarea în activitatea „Relaţii cu publicul”
derulată de unitatea şcolară
Se va acorda următorul punctaj:
- 0,50p pentru introducerea de date în BDNE / SIIR
- câte 0,50p pe colaborare cu alte compartimente din unitate,
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 6p
Implicarea în comisiile privind derularea examenelor naţionale,
al examenelor de atestare a competenţelor, al admiterii şi al
programelor naţionale „Bani de liceu”, „Burse”, „Euro 200”,
„Lapte, corn şi miere” etc. la nivel local / judeţean; inclusiv în
comisiile de contestaţii la nivel local / judeţean (punctajul se va
aloca în funcţie de numărul de copii / elevi / profesori)
Alte comisii mai pot fi: admiterea în clasa a IX-a, evaluarea la
clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, evaluarea naţională la clasa a VII-a,
bacalaureat, simulări, persoană de contact
Prin comisie se va înţelege implicarea în activitate a unui număr de
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h)

cel puţin 50 de persoane:copii, elevi sau alte categorii de personal
Prin număr copii/elevi pentru programele naţionale „Bani de
liceu”, „Burse”, „Euro 200”, „Lapte, corn şi miere” etc. se
înţelege numărul copiilor/elevilor din unitatea de învăţământ
cărora li se adresează aceste programe
- Pentru implicare în comisiile locale/judeţene privind programele
naţionale „Bani de liceu”, „Burse”, „Euro 200”, „Lapte, corn şi
miere” etc., se vor acorda:
- 0,50p pentru fiecare comisie locală/judeţeană, dacă numărul
copiilor/elevilor cărora li se adresează programul este de până la
300 elevi/copii
- 0,75p pentru fiecare comisie locală/judeţeană, dacă numărul
copiilor/elevilor cărora li se adresează programul este cuprins
între 301 şi 600 elevi/copii
- 1p pentru fiecare comisie locală/judeţeană, dacă numărul
copiilor/elevilor cărora li se adresează programul este de peste 600
elevi/copii
- 0,50p pentru fiecare comisie de contestaţii la nivel local/judeţean
- Pentru implicare în comisiile privind derularea examenelor
naţionale, al examenelor de atestare a competenţelor, al admiteri,
se vor acorda 0,75p pentru fiecare comisie locală/judeţeană
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 10p
Implicarea în celelalte comisii existente la nivelul unităţii
şcolare (altele decât cele precizate, de exemplu: comisia de
concurs pentru angajare, comisia pentru inventariere – casare –
patrimoniu, comisia de achiziţii publice, comisia pentru cercetări şi
abateri disciplinare, comisia pentru arhivă, comisia pentru realizarea
şi implementarea contractelor încheiate de şcoală, comisia de
mobilitate etc.)
- Se vor acorda 0,50p pentru fiecare comisie

Strada Victoriei nr. 132 – 134
Tg – Jiu, cod 210234
Telefon : 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail : isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro

10 p.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I
010168, București
Tel : +40 (0)21 405 57 06
Fax : +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

i)

j)

II.
a)

Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 10p
Contribuţiile aduse la realizarea / actualizarea informaţiilor pe
site-ul instituţiei; pagina web la care s-a adus contribuţia
Se va acorda următorul punctaj:
- 1p pentru fiecare contribuţie la realizarea/actualizarea
informaţiilor pe site-ul instituţiei, dar nu mai mult de 2p
-0,20p pentru fiecare contribuţie la o anumită pagină web,
dar nu mai mult de 1p
Documentul doveditor va fi semnat şi ştampilat de instituţia în
cauză
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 3p
j) crearea de softuri pentru susţinerea instituţiilor ierarhic
superioare, certificate de drept de autor; dovada sprijinului
acordat / colaborării productive cu instituţiile ierarhic
superioare
Se va acorda următorul punctaj:
-0,40p pentru soft creat/aplicaţie realizată/tip de date centralizate
pentru organele ierarhic superioare,
Documentul doveditor va fi semnat şi ştampilat de instituţia în
cauză
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 2p
CRITERIUL PRIVIND PERFORMANȚE DEOSEBITE ÎN
INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ
Elaborarea de materiale, avizate de unitatea şcolară /
inspectoratul şcolar; cărţi / lucrări ştiinţifice în domeniul
educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; pagina web a şcolii /
facebook / wiki educaţional, documente şi instrumente pentru
platforma AeL / ARACIP şi pentru implementarea activităţilor
din Planul Managerial al şcolii pe componenta activităţii
personale în unitate
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b)

c)

Se va acorda următorul punctaj:
- 0,10p pe autor material avizat de unitatea şcolară sau
inspectoratul şcolar.
- 0,30p/0,10p pe carte/lucrare - articol ştiinţific în domeniul
educaţional, înregistrare cu ISSN/ISBN
-0,10p pentru inovaţia adusă la pagina de web a şcolii/facebook-ul
şcolii/wiki-ului educaţional.
-0,40p pe activitate implementată din Planul managerial al şcolii
pe componenta activităţii personale în unitate.
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 2p
Crearea de softuri în specialitate înregistrate cu drepturi de
autor (sau nu) / actualizarea unor softuri achiziţionate, necesare
unităţii şcolare
Se va acorda următorul punctaj:
- 0,10p pe soft certificat de drept de autor
-0,50p pentru actualizarea de soft creat/aplicaţie realizată/tip de
date centralizat achiziţionate, necesare unităţii şcolare
Documentul doveditor va fi semnat şi ştampilat de director
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 2p
Activitate în cadrul comisiilor paritare / de dialog social,
activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor
sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate învăţământ preuniversitar / semnatare ale
contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar, participarea cu comunicări la
simpozioane naţionale şi/sau internaţionale, participarea la
formarea personalului didactic prin casa corpului didactic / alţi
furnizori de formare, în calitate de formabili şi / sau formatori
Se va acorda următorul punctaj:
- se va aloca 1p pentru activitatea sindicală, pe baza adeverinţei
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d)

semnată de federația sindicală.
- 0,50 p pentru calitatea de formator/formabil, pentru fiecare curs,
dar nu mai mult de 1,50p
- 0,10 p pentru fiecare participare cu lucrare la simpozioane, dar
nu mai mult de 0,30p
- 0,05 p pe comisie paritară la nivel local: şcoală – sindicat,
dar nu mai mult de 0,20p
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 3p
Sprijin acordat / implicare / membru în comisiile de concurs din
alte unităţi şcolare / instituţii; cuprinderea în comisia de
titularizare / definitivare în învăţământ, constituită la nivel
judeţean
- se vor acorda 2p pe calitate
Activitate sindicală:
0,25p/an
local -lider de scoala
0,5p/an
judetean
o,75p/an
national/ international

III.

Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 2p
CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE
EXTRACURRICULARE ȘI IMPLICAREA ÎN PROIECTE

a)

Proiecte locale / judeţene / naţionale care au ca obiectiv
creşterea calităţii instituţiei (membru în echipa de proiect,
sprijin acordat echipei de proiect, formabil, formator etc.)
Se va acorda următorul punctaj:
- 0,50p pentru fiecare proiect naţional, dar nu mai mult de 3
- 0,25p pentru fiecare proiect județean, dar nu mai mult de 3
- 0,25p pentru fiecare proiect local, dar nu mai mult de 3
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 9p
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b)

c)

IV.
a)

b)

Proiecte europene care au ca obiectiv creşterea calităţii
instituţiei
- Se acordă 1p pentru fiecare proiect european.
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 3p
Proiecte internaţionale care au ca obiectiv creşterea calităţii
instituţiei
- Se acordă 1p pentru fiecare proiect internaţional.
Însumarea tuturor punctelor acordate nu poate depăşi 3p
CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA
INSTITUȚIONALĂ
Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de
învăţământ prin programe şi proiecte specifice activităţii
derulate, centre de documentare şi informare, laboratoare,
amenajarea şi menţinerea în parametrii optimi a spaţiilor
excedentare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei, a
bazei didactico-materiale (punctajul se va aloca în funcţie de
veniturile obţinute din atragerea de finanţare extrabugetară)
Dacă, prin implicarea în afara atribuţiilor din fişa postului, în
atragerea de finanţare extrabugetară prin programe şi proiecte
numite în criteriu se obţin venituri,
Se va acorda următorul punctaj:
- pentru fiecare 100 lei – 0,05p dar nu mai mult de 3 puncte
Realizarea de proiecte extrabugetare, cu finanţare
extrabugetară si parteneriate viabile cu Administraţia Publică
Locală, cu instituţiile deconcentrate, cu agenţii economici, cu
Asociatia de Părinţi , cu ONG-urile, cu Mass-media etc., având
drept obiectiv creşterea calităţii activităţii proprii
- Se vor acorda 0,50 p pentru fiecare proiect dar nu mai mult de 2
p
TOTAL GENERAL
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Notă:
Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele doveditoare, vor fi așezate în
dosar în funcție de succesiunea criteriilor și subcriteriilor din Fișa de evaluare, în conformitate cu
prevederile art. 9 din Metodologie.
Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu
sunt cumulative, dar nu pot depăși punctajul maxim acordat criteriului/subcriteriului.
Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, certificate pentru
conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ la care candidatul a depus dosarul.

Data________________
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Semnătura________________
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