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Aprobat CA 

I.S.J. Gorj 

Data : 10.03.2020 

Fişa sintetică de (auto)evaluare  

Pentru administrator financiar / contabil șef 

 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI(EI) ................................................................................................... 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT................................................................................................................................. 

FUNCŢIA.............................................................  STUDII....................................................................................... 

VECHIME  .................... PERIOADA EVALUATĂ  .................................................................................................. 

 

CRITERII 

PUNCTAJ 

Punctaj 

maxim 

Pagina 

documentului  
Autoevaluare  

Evaluare 

Consiliul 

Consultativ 

Comisia 

de 

evaluare 

Comisia 

de 

contestați

i 

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă –

maximum 90 puncte 

90      

a) Nivelele de învăţământ/tipul unității în care îşi desfăşoară activitatea 12      

• preșcolar 1      

• primar 1      

• gimnazial 1      

• liceal 
2      

https://www.edu.ro/
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•profesional 

 
1      

• postliceal/ maiștri 

 
1      

• cantină 

 
2      

• internat 

 
1      

• Club sportiv/CJRAE/ Palatul copiilor etc. 

 
2      

b) Număr de elevi 

 
5      

• peste 800 
5      

• între 400-800 
4      

• până la 400 4      

c) Numărul de posturi ocupate pe funcţia de administator financiar în 

unitatea şcolară 
5      

• 1 post  5      

• 2 posturi 4      

• mai mult de două posturi 3      

c) Venituri proprii (sume încasate inclusiv cota de 50% virată unităţii 

administrativ-teritoriale) 
6      

• peste 35.000 lei/an 6      

• până la 35.000 lei/an 

5 

 

 
  

  

d) Complexitatea şi dificultatea activităţii 61      

• Competenţă în exercitarea controlului financiar preventiv propriu 6      
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Identificarea şi atragerea resurselor extrabugetare 6      

• Corectitudinea raportărilor financiar-contabile şi respectarea termenelor de 

întocmire ale acestora către I.S.J. - 5 pct, Primărie/Consiliul Judeţean - 5 pct, 

Trezorerie - 5 pct. Se vor ataşa adeverinţe avizate de I.S.J., 

Primărie/Consiliul Judeţean, Trezorerie 

15 
 

  
  

• Preocuparea pentru îmbunătățirea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale 

(realizarea de achiziţii - 1 pct., lucrări de reparaţii curente - 2 pct. şi investiţii 

- 2 pct.) 

5      

• Gestionarea/ operarea datelor contabile în cadrul platformelor SIIIR, 

EDUSAL, REVISAL, FOREXEBUG, etc. - 2 pct/fiecare 
8      

• Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii de lucru de la nivelul unităţii 

de învăţământ ("Bani de liceu, "Lapte şi corn", ”Euro 200", "Rechizite 

şcolare", Burse profesionale, Burse sociale şi elevi străini, decontare transport 

elevi navetişti, etc.), 1 punct/tip activitate. Certificare prin copie conformă cu 

originalul a deciziei de numire a comisiei şi adeverinţă) 

9 

 

  

  

• Elaborarea şi actualizarea registrului de riscuri la nivelul compartimentului 

financiar-contabil. Extras din registrul de riscuri certificat de conducătorul 

unităţii. 

4      

• Utilizarea Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de 

desfăşurare al achiziţiilor publice - SICAP, utilizarea certificatului digital - 4 

pct/fiecare 

8      

2. Criteriul privind performanţe deosebite în activitatea specifică 

postului - maximum 40 puncte 
40      

a) Activităţi de perfecţionare, completări de studii (0,5 pct./curs pentru 

perfectionare, 1 punct /curs completare studii, nu mai mult de 3 pct.) 
3      

b) Elaborarea şi publicarea de articole de specialitate, cărţi în domeniul 

educaţional înregistrate cu ISBN/ISSN, suport de curs etc. Se punctează cu 1 

pct. pe publicaţie, nu mai mult de 3 pct. (certificare prin copie conform cu 

originalul) 

3 
 

  
  

c) Comunicări/prezentări în cadrul unor simpozioane în specialitate: judeţean 

(0.5 pct.) naţional (0.5 pct), internaţional (1 pct) pe activitate. Certificare prin 

copie conform cu originalul., nu mai mult de 2 puncte 

2      

d) Autonomie şi iniţiativă în realizarea de proceduri pentru un management 

performant al activităţii financiar-contabile (0.50 pct. pentru fiecare, nu mai 

mult de 15 pct.) 

15      

e) Calitatea sau activitatea de formator (certificat în copie), nu mai mult de 2 

puncte 
2      
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e) Membru al echipei de implementare a sistemului de control intern 

managerial la nivelul unităţii conform OSGG 400/2015, respectiv 600/2018; 

1 punct/an (deciziei de numire a comisiei şi adeverinţă emisă de conducerea 

şcolii), nu mai mult de 10 puncte 

10 
 

  
  

f) Activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social,  1      

g) Activitate în domeniul sindical la nivel de unitate şcolară/lider de sindicat 

în unitatea şcolară/ membru în Consiliul Judeţean al Sindicatului din 

Învăţământ Gorj  

1      

i) participarea în cadrul comisiilor pentru organizarea concursurilor/ 

examenelor de angajare în alte instituții școlare, activitate în comisii de lucru 

neremunerate de la nivelul Inspectoratului Şcolar - 0.50 puncte/ comisie, nu 

mai mult de 3 puncte 

3 
 

  
  

3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte 

- maximum 15 puncte 

 

15 
 

  
  

Participarea la proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: 

Erasmus, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele 

similare/ programe de formare profesională 

15      

• participare în calitate de membru în echipa de implementare 4      

• participare în calitate de grup ţintă cu o finanţare  2      

• participare în calitate de membru în echipa de implementare/ organizare  5      

• participare în calitate de grup ţintă  4      

4.Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională - maximum 5 

puncte 

 

5      

Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ 

având ca obiect creşterea calităţii procesului de învăţământ: 

sponsorizări/donaţii 0.5 puncte/contract. (certificare prin copie conform cu 

originalul a contractului de sponsorizare sau alte documente doveditoare), 

nu mai mult de 3 puncte 

3 

 

  

  

Realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/ instituţii în 

concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite 0.5 
2      
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puncte/contract. (certificare prin copie conform cu originalul a contractului 

de sponsorizare sau alte documente doveditoare) 

, nu mai mult de 2 puncte 

PUNCTAJ TOTAL 150      

 

Data ______________________          Semnătura candidat ________________ 

 

Total Autoevaluare Evaluare C.C Evaluare C.J Contestație 

 
150 puncte  

 

    

 

 
 

*      La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) – i.5) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte. 

**    La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) – a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 

***  La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) – b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte. 

 

Evaluare C.C : 

Nume și prenume,                               Semnătura  

Inspector școlar  

Evaluare C.J : 

Nume și prenume,                               Semnătura 

Președinte comisie 

Comisia de contestații : 

Nume și prenume,                          Semnătura 

Președinte comisie  

  

 

 

 


