
 
 

FIŞA DE EVALUARE 
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2022 

FIŞĂ CADRU – PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR – CONSILIER DEPARTAMENT ADMINISTRATIV, COMPARTIMENT SECRETARIAT – ARHIVĂ / 
REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE 

 
 

Numele și prenumele  

Funcția/Compartimentul  

Instituția de învățământ  

Vechimea în învățământ  

Vechimea în funcție  

Calificativele obținute în ultimii 5 ani  

Perioada evaluată 1 septembrie 2016 – 31 august 2021 

 

Criterii de evaluare și indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
autoevaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

I. Complexitatea muncii 74 puncte    

Complexitate
a activității 

determinată 
de: 

Număr posturi pe 
compartiment, în instituție: 

Post unic  2 p 
max. 2 p 

   

Două posturi  1 p    

Complexitatea muncii în 
funcție de numărul posturilor 
(didactice de predare, de 
conducere, de îndrumare și 
control și didactice auxiliare) 
pe județ: 

Până la 5000 de posturi 1 p 

 
max. 2 p 

   

Peste 5000 posturi 2 p   

 

Complexitatea muncii în 
funcție de numărul elevilor 
din județ: 

Până la 40000 elevi 
1 p/an 
școlar 

max.10 p 
  

 

Peste  40000 elevi 
2 p/an 
școlar 

  
 

Complexitatea muncii în 
funcție de numărul de unități 
de învățământ din județ: 

Între 0 și 400 de unități de 
învățământ 

1 p/an 
școlar 

max. 10 p 
  

 

Peste 400 de unități de învățământ 
2 p/an 
școlar 

  
 



 

Criterii de evaluare și indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
autoevaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Activitate desfășurată în diferite comisii constituite prin decizie la nivelul 
instituției: 
Ex.: Rechizite școlare, Lapte - corn, Program Euro 200, Burse sociale, Burse 
profesionale, Bani de liceu, acte de studii,  sigilii (ștampile de cauciuc) și 
timbru sec, decizie Revisal, decizie Edusal, decizie SIIIR, elevi cu C.E.S., 
responsabil arhivă, membru comisie selecționare arhivă etc.: 2 p pentru 
fiecare decizie / an școlar sau calendaristic 
 

max. 50 p   

 

II. Dezvoltare profesională 
18,5 

puncte 
  

 

Studii medii 3 p 

max.13,5  p 

   

Studii superioare (licență) 5 p    

Studii master / postuniversitare / a doua facultate 3,5 p    

Certificat ECDL 2,5 p    

Certificat inspector resurse umane / inspector S.S.M. / formator 2,5 p    

Participare la cursuri de formare în domeniul educațional sau în alte domenii /specializări, 
instruiri 
Certificate, diplome de calificare și formare în domeniu sau în alte domenii sau specializări 

- 1  p / curs / instruire / an școlar sau calendaristic 

max. 5 p   

 

III. Contribuția la dezvoltarea instituțională 10 puncte 

 

 

Activități desfășurate în diferite proiecte finanțate din fonduri structurale (POSDRU, POR, 
PODCA, POCU,BIRD-ROSE, etc.) 
1 punct / proiect sau activitate/ an școlar (adeverință/decizie) 

    max. 7 p  

Activități desfășurate în parteneriat cu asociații, instituții publice, fundații, comunitatea locală, 
instituții de învățământ, activități de voluntariat, organizator proiecte educaționale, 
concursuri/campanii de nivel județean  
1 punct / proiect sau activitate (adeverință/decizie) 

max. 3 p   

 

IV. Alte sarcini suplimentare fișei postului 
47,5  

puncte 
  

 



 

Criterii de evaluare și indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
autoevaluare 

Punctaj 
Comisie 

de 
evaluare 

Punctaj 
Comisie de 
contestații 

Întocmirea de situații pentru alte instituții publice (altele decât  M.E.), răspunsuri către  petenți: 
2 p / categorie / an școlar sau calendaristic 
Folosirea tehnologiei informației și comunicării în activitatea de proiectare a activității. Baze de 
date / operațiuni de evidență informatizată realizate (adeverință / decizie în care se va  preciza 
fiecare bază de date): 2 p / bază date / operațiune / an școlar sau calendaristic 
Implicarea  în elaborarea procedurilor de lucru pentru activitatea departamentului 
administrativ, respectiv a compartimentului – (se probează cu proceduri/adeverințe): 1,5 p / 
procedură 
Participare la diferite comisii de lucru la nivel de I.S.J. Galați (comisie evaluare dosare gradații 
de merit, documente justificative ce atestă contribuția la elaborarea fișelor de evaluare, 
comisie echivalare studii elevi veniți din străinătate, casare, inventariere, etc.) - (se probează 
cu documente justificative): 1,5 p / comisie / an școlar sau calendaristic 
-lider de sindicat: 1p 

max. 
47,5 p 

  

 

TOTAL 150 puncte    

     

     
 

 

* Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 5 criterii, fără a se depăși punctajul maxim 
alocat fiecărui criteriu. 

 
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  

 
 
 


