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FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2021 

DIDACTIC AUXILIAR 
 

POZIŢIA APLICANTULUI PEDAGOG ŞCOLAR/INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE 

Numele şi prenumele solicitantului  

Funcţia  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Calificativ obţinut în perioada evaluată  

Perioada evaluată 1 septembrie 2015 - 31 august 2020 

 
 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat 
Punctaj 
maxim 

Detalierea 
punctajului 

maxim 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

1. Activităţi cu valoare instructiv-educativă 
40 puncte 

max. 
    

a) Rezultate deosebite obţinute în dezvoltarea 
personalităţii elevilor şi a deprinderilor de viaţă 
independentă; 

4 puncte     

b) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare şi extracurriculare (excursii, tabere, 
manifestări culturale, programe de sfârşit de 
săptămână); 

10 puncte 1 p / activitate    

c) Iniţierea de parteneriate în scopul desfăşurării 
de activităţi educative; 

10 puncte  1 p / parteneriat    

d) Existenţa relaţiilor de colaborare cu părinţii 
elevilor, comisia diriginţilor, consiliul elevilor, consiliul 
reprezentativ al părinţilor; 

6 puncte      

e) Activitatea de responsabil / coordonator cerc 
şcolar adresat elevilor; 

10 puncte  2 p 
/cerc școlar 

/an 

   

TOTAL 40 PUNCTE     

2. Respectarea legalităţii, relaţiilor specifice de 
serviciu (cu elevii, cu cadrele didactice, cu părinţii, 
cu publicul). 

55 puncte 
max. 

    

a) Respectarea legislaţiei, a regulamentelor, a fişei 
postului şi a responsabilităţilor concrete; 

5 puncte      

b) Respectarea normelor de igienă, de protecţia 
muncii etc; 

5 puncte      

c) Completarea corectă a documentelor / actelor 
(conform atribuţiilor) şi asigurarea securităţii 
documentelor; 

5 puncte      

d)  Relaţia cu conducerea unităţii; 5 puncte      

e) Relaţia specifică cu cadrele didactice; 5 puncte      

f) Relaţia cu elevii; 5 puncte      

g) Solicitudinea manifestată faţă de părinţi şi oricare 
alţi solicitanţi; 

5 puncte      

h) Preocuparea pentru evitarea prejudiciilor aduse 
gestiunii şcolii; 

5 puncte     

i) Preocuparea pentru atragerea de resurse 
extrabugetare; 

5 puncte      

j) Elaborarea de regulamente, proceduri, 
metodologii (la nivel de şcoală / judeţean / 
naţional); 

10 puncte 1 p / document 
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Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat 
Punctaj 
maxim 

Detalierea 
punctajului 

maxim 

Auto- 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 

evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

3. Autoperfecţionarea, responsabilităţi în afara 
atribuţiilor zilnice, extraşcolare şi sociale; 
deontologia profesională. 

55 puncte 
max. 

    

a) Completarea studiilor (de licenţă, masterat, 
postuniversitare); 

6 puncte 2 p / diplomă    

b) Cursuri de formare absolvite, 5 puncte 1 p / curs    

c) Participarea la activităţile metodice şi la cercurile 
pedagogice organizate în şcoală; 

10 puncte  1 p / activitate / 
cerc 

   

d) Participarea în diferite comisii de la nivelul şcolii, 
local sau judeţean; 

10 puncte  1 p / comisie    

e) Participarea la organizarea cazării elevilor 
participanţi la olimpiadele şi concursurile şcolare la 
nivel regional / naţional; 

10 puncte 1 p / olimpiada    

f) Articole publicate; contribuţii personale la 
ameliorarea activităţii didactice /a compartimentului;                    

5 puncte  1 p / articol    

g) Participarea la proiecte naţionale/ internaţionale; 4 puncte 1 p / proiect    

h) Competenţa, responsabilitatea, punctualitatea, 
operativitatea, corectitudine . 

3 puncte      

i) Activitate ca lider sindical: 
- la nivel național 
- la nivel județean 
- la nivel local 

2 puncte 0,5 p./an 
0,25 p./an 
0,20 p./an 

   

TOTAL 55 PUNCTE     

TOTAL 150 PUNCTE MAX.    

 
Semnătura candidatului ______________ 

 

Reprezentant personal didactic auxiliar  

Nume și prenume Funcția  Semnătura 

 Reprezentant personal didactic auxiliar   

 
Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 
 


