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Aprobat C.A.        Se certifică exactitatea datelor 

I.S.J. Gorj           Director, 

Data:19.02.2016 
 

FIŞĂ DE  (AUTO)EVALUARE 
Gradaţie de merit - 2016 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 
 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

  

FUNCŢIA 

  

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT  

  

PERIOADA EVALUATĂ 

 01.09.2010 – 31.08.2015 

CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 

PERIOADA EVALUATĂ 

 

01.09.2010 – 31.08.2011 –  

01.09.2011 – 31.08.2012 – 

01.09.2012 – 31.08.2013 – 

01.09.2013 – 31.08.2014 – 

01.09.2014 – 31.08.2015 – 
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 Criteriul de evaluare 

Punctaj 

Maxi

m 

Auto 

evaluare 

Comisia de 

evaluare a 

dosarelor 

Comisia de 

soluţionare a 

contestaţiilor 

1. Performanţe deosebite în activitate 35 p     

a) Elaborarea de regulamente- 2 p/regulament 

proceduri de lucru  - 1 p/procedura;              

activitate de perfecţionare în specialitate– 2 p 

8 p    

b) Elaborarea de cărţi şi/sau lucrări ştiinţifice 

publicate în domeniul specialităţii, înregistrate cu 

ISBN/ISSN- 2p/lucrare 

6 p    

c) Activitatea de: 

-formator în formarea continuă a personalului din 

învăţământ – 2 p 

-activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog 

social – 3 p 

-activitate în domeniul sindical: 

- lider de sindicat şcoală – 0,5p/an 

- membru birou operativ- 0,25 p/an 

- judeţean – 0,75p/an 

-participarea la formarea personalului didactic 

auxiliar prin casa corpului didactic, în calitate de 

formatori – 1 p; contribuţia la cercetări ştiinţifice în 

specialitate sau în domeniul problematicii 

învăţământului şi educaţiei, atestată prin publicaţii 

înregistrate cu ISBN/ISSN – 5 p 

 

8 p    
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d) Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii de 

lucru de la nivelul unităţii de învăţământ / 

inspectoratului şcolar (de ex: comisia PSI, comisia de 

prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, 

structura de control intern/managerial, comisia de 

inventariere a patrimoniului, responsabil baze de 

date, comisia de acordare a burselor şcolare, comisia 

pentru “Bani de liceu”/”Bursa profesională”/”Euro 

200”, comisia de licitaţii pentru achiziţionarea de 

echipamente IT, mobilier şcolar, responsabil 

REVISAL, responsabil EDUSAL etc.) 

 

Notă: Se acordă 1 p/comisie; punctajul se 

cumulează până la maximum 5 puncte. 

 

5 p    

e) Activitatea desfăşurată, în urma solicitării 

Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul unor 

comisii tehnice de elaborare a unor acte 

normative/administrative cu caracter normativ 

5 p    

 

f) Activităţi desfăşurate în parteneriat cu comunitatea 

locală/asociaţii, fundaţii, instituţii publice etc, având 

ca scop creşterea prestigiului unităţii de învăţământ 

2 p    

 
g) Evidenţa informatizată a documentelor financiar 

contabile 

1 p    

2.  Participarea la proiecte 
 

 

35 p    
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Proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca 

obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, 

dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor  elevilor, 

educaţia civică, educaţia complementară, dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea 

profesională a personalului didactic auxiliar  

 

Notă: Pentru activitatea de manager de 

proiect/coordonator de proiect se acordă 10 p, 

indiferent de numărul de proiecte în care candidatul a 

avut această calitate; pentru calitatea de membru al 

echipei de proiect se acordă câte 5 p/proiect; pentru 

participarea la proiecte în calitate de membru al 

grupului ţintă se acordă câte 3 p/proiect; 

Punctajul se cumulează până la maximum 35 de 

puncte 

35 p    

3. Contribuţia la dezvoltarea instituţională 30 p    

a) Atragerea de finanţări extrabugetare pentru 

unitatea de învăţământ, programe şi proiecte 

educaţionale, centre de documentare şi informare, 

laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii 

instituţiei şi a bazei didactico-materiale 

 

Notă: Pentru fiecare program/proiect cu finanţare 

extrabugetară se acordă câte 3 puncte; punctajul 

se cumulează până la maximum 10 puncte 

10 p 

 

   

b) Realizarea de proiecte extracurriculare, cu 

finanţare extrabugetară, având drept obiectiv 

creşterea calităţii procesului de învăţământ 

 

Notă: Pentru fiecare proiect se acordă câte 4 

puncte; punctajul se cumulează până la maximum 

20 puncte 

 20 p    

 TOTAL 100 p    

 

Data _____________________                                    Semnătura candidatului ____________________ 

 

 
Punctaj 

Maxim Autoevaluare Evaluare ISJ 

100   
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Notă: Fişa de (auto)evaluare a fost elaborată de Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Gorj în şedinţa din data de 19.02.2016 

 Pentru înscriere punctajul minim realizat trebuie să fie 35 puncte. 

 

 
Se completează de către inspectorul şcolar : 

 

 
Raportul de autoevaluare 

 

Aprecierea Consiliului profesoral  

Aprecierea directorului unitatii de invatamant  

Raportul inspectorului scolar  

 

 

Semnătura evaluatorilor    

   

 ____________________________________________ 

 
 
 
 

REEVALUARE I.Ş.J.                        puncte                               Semnătura inspectorilor şcolar de specialitate, 
 
 


