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Validată în COMISIA PARITARĂ din data de 07.05.2019     
Fişa sintetică de (auto)evaluare  

pentru secretar 
                            CALIFICATIVE ANI ȘCOLARI 

Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J. Gorj     
în ședința din data de 08.05.2019  
 

NUMELE ȘI PRENUMELE  
UNITATAEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT  
PERIOADA EVALUATĂ  

   

CRITERII 

PUNCTAJ 

Punctaj 
maxim 

Autoevaluare  
Evaluare 
Consiliul 

Consultativ 

Comisia de 
evaluare 

Comisia de 
contestații 

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 77p     
a) Număr elevi din unitate conform SCO 6p 

 
 

 
 

  
• Până la 150 elevi 1   
• 151-400 elevi 2   
• 401-600 elevi 3   
• 601-800 elevi 4   
• 801-1000 elevi 5   
• Peste 1000 elevi 6   

b) Forme de învățământ: 6p     
- cu o formă de învățământ 4 

 
 

 
 

  
- cu 2 forme de învățământ 4,5   
- cu 3 forme de învățământ 5   
- cu 4 forme de învățământ 5,5   

2013 – 
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016 – 
2017 

2017 - 
2018 
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- mai mult de 5 forme de învățământ 6   

c) implicarea în olimpiade/ concursurile scolare dedicate copiilor/elevilor, derulate la 
nivelul local/județean//national 
-se va aplica pentru implicare intr-o olimpiadă/concurs următorul punctaj: 
- 1 p nivel internațional 
- 1,5p nivel national 
- 2,5 p nivel județean 
- 2 p nivel local 

20p   

  

d) implicarea/sprijinul în funcționarea centrelor de excelență,  rezultate obținute ca urmare a 
sprijinului acordat cadrelor didactice pentru  preșcolarii sau elevii cu cerințe educaționale 
speciale(CES) și/sau tulburări de învățare, certificate de directorul unității de învățământ; 
-  1 p/ centre excelență; 
-  3p/redactare documente la solicitare pentru intervenții specifice pentru medierea copiilor cu 
CES și a aparținătorilor; 

4p   

  

e) implicarea în comisiile din programele naționale: ”Bani de liceu”, ”Burse profesionale”, 
”Euro 200” , ”Lapte, corn” , și în comisiile existente la nivelul unității școlare;( Burse școlare, 
arhivare, inventariere, casare, recepție etc.) 
0,5 p/ comisie 

8p   

  

f)  implicare/ sprijin acordat în comisiile privind derularea examenelor naționale: EN II-IV-
VI, Evaluare Natională, Bacalaureat, Admitere, Competențe profesionale, Atestat; 
intocmirea situațiilor statistice SCO, inceput de an scolar, sfarsit de an scolar, sfarsit semestru 
I, II; 
0,50 p/ comisie locala 
0,25 p / comisie județeană 
1p/ statistica 

12p   

  

g)  Calitatea raportărilor situațiilor specifice postului- întocmite corect și la termen(se  va 
atașa adeverință avizată de inspectoratul școlar, prin compartimentul de specialitate) 
- 0,5 p/ dovadă 

2p   
  

h) colaborarea cu celelalte compartimente din unitatea școlară, implicarea în activitatea  
”Relații cu publicul” derulată în unitatea școlară, colaborarea cu alte instituții(AJPIS, Banci, 
Universități, Școli,  SPAS, ITM, SIVECO, ANAF, CASS etc.); 
0,5 p/ colaborare 

3p   

  

i) implicarea si sprijinirea comisiei de mobilitate la nivelul unității școlare: 
-1 p/ comisie; 16p   
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- implicarea/sprijinirea cadrelor didactice pentru întocmire dosar în vederea participării la 
exemenele de grade didactice: 
- 0,5 p an scolar 
- participarea în comisiile de concurs pentru angajare la nivelul unității și în alte unități: 
- 1 p/ comisie 
-consultarea ritmică  a forumurilor de discuții( ISJ, MEN, etc.) 
- 0,25p/ forum de discuții 
- actualizarea și furnizarea de date pentru pagina web a scolii; 
- 0,50 p/ data furnizată 
- completare documente solicitate de către ARACIP/CEAC 
0,50 p/ dată furnizată 

2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială 14p     

 a) elaborarea/participarea la elaborarea de regulamente și proceduri; 
- 1 p /elaborarea de regulamente și proceduri 
-1 p / participarea la elaborare de regulamente și proceduri  

2p   
  

b) publicarea de articole în reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN; 
1 punct  pe articol, da nu mai mult de 2 puncte 2p   

  

c) realizarea/utilizarea  și actualizare de softuri în specialitate; 
 -platforme de e-learning, avizate de Ministerul Educației Naționale;   

1p     

d) activitatea de formare continuă a personalului din învățământ; (se punctează orice program 
de formare continuă) 
1 p / curs formare 

3p   
  

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de 
evaluare și asigurare a calității în educație, comisii de sănătate și securitate în muncă, 
activitate în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare 
ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar. 
1 p- președinte/membru CEAC 
0,5 p-președinte/membru alte comisii 
1p -pentru activități sindicale în organizațiile de sindicat(obligatoriu adeverința de la SLI); 

2p   

  

f) activitati de administrare a arhivei unitatii scolare 
+0,5 p responsabil cu arhiva 
+0,5 p PV care atesta rezultatul pozitiv al controlului/controalelor efectuate 

1p   
  

g) implementarea activităților din Planul Managerial al Școlii pe componenta activității 
personale în unitate; 
- 0,5 p/ an școlar 

2p   
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h) participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe locale,  zonale, județene, naționale 
și/sau internaționale, cursuri de perfecționare în domeniu sau în management educațional, 
dovedite prin documente oficiale ale manifestării și care demonstrează performanțele 
obținute. 

1p   

  

3.  Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte (inclusiv 
proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, 
transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare)/programe de formare profesională 
pentru personalul didactic auxiliar 

14p   

  

a) participarea la proiecte locale/ județene/naționale care vizează domeniul activităților 
exrașcolare/programe de formare profesională:(membru în echipa de proiect, sprijin acordat 
echipei de proiect, formabil, formator etc.) 
-3 p/2p/1p / calitate în proiect național/județean/local, dar nu mai mult de 6 p 
-nu se vor puncta două calități în același proiect 

6p   

  

b) participarea la proiecte internaționale, participarea la  activități extrașcolare și care sunt 
relevante din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 
școlii sau pentru dezvoltarea personală a preșcolarilor/elevilor 
- 1 p / calitatea în proiect internațional; 
- 1 p / activitatea de combatere abandon scolar; 
- 1 p pentru activitatea de combatere a parasirii timpurii a școlii; 
 - 1 p / dezvoltarea personală a preșcolarilor/elevilor; 
 

4p   

  

c) participarea la activități de voluntariat, îndrumarea de formațiuni/ansambluri de elevi cu 
activități în domeniul artistic/programare/modelare/robotică, performanțe dovedite în 
pregătirea elevilor la concursuri cultural- artistice, tehnico-științifice și sportive etc; 

2p   
  

d)  participarea la schimburi de experiență cu alte unități de învățământ, rețele sau proiecte și 
parteneriate școlare și interșcolare. 2p   

  

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională 5p     

a) atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială și altele 
similare), de alte finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, centre de 
documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității activității 
instituționale și a procesului de predare-învățare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat 
calculat conform formulei de finanțare; 

2p   
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b) existența unui progres semnificativ în privința dotării spațiilor unității de învățământ, a 
mijloacelor de învățământ și a altor resurse educaționale, conform nevoilor comunității 
școlare (beneficiari ai educației, cadre didactice și personal administrativ) și țintelor de 
dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională; 

1p   

  

c) participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de 
unitate/instituție/local/județean/național, precum și/sau în realizarea de parteneriate 
instituționale în concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele stabilite, cu efecte 
pozitive în domeniul incluziunii sociale și dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de 
observator; 

2p   

  

 
 
 
DATA _____________________           SEMNĂTURĂ CANDIDAT, 
 
                  __________________________________________ 
 
 

EVALUATORI NUME ȘI PRENUME SEMNĂTURA 
CONSILIUL CONSULTATIV:   

Inspector Școlar de Specialitate   
Membru 1    
Membru 2   

COMISIA DE EVALUARE:   
Președinte    
Membru 1    
Membru 2   

COMISIA DE CONTESTAȚII   
Președinte    
Membru 1    
Membru 2   

 


