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Validată în Comisia paritară                                                                          

din data de 30.03.2017       

 

 

                                                                                             GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE 

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – 2017 

ADMINISTRATOR FINANCIAR / CONTABIL 

NUME ȘI PRENUME  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

FUNCȚIA  

SPECIALITATEA  

VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT  

VECHIME ÎN FUNCȚIE  

CALIFICATIVE OBȚINUTE ÎN ULTIMII 5 ANI  

PERIOADA EVALUATĂ 01.09.2011 – 31.08.2016 
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Nr. 

crt. 

CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ Punctaj comisie 

de contestații 
Punctaj 

maxim 

Autoevaluare Punctaj comisie de 

evaluare 

I. CRITERIUL ACTIVITĂȚILOR COMPLEXE CU VALOARE 

INSTRCUTIV-EDUCATIVĂ 

70 

PUNCTE 

   

a) Rezultatele verificărilor efectuate de diverse entităţi abilitate asupra 

activităţii compartimentului (documente justificative, concluzii): 

- Curtea de Conturi 

- ISJ / Consiliul Local / Consiliul Judeţean 

- Alte instituţii de control 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 25 p. 

25 p.    

b) Elaborarea / revizuirea de proceduri la nivelul unităţi, altele decât 

cele din compartiment – 1 punct / procedură 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 10 p. 

10 p    

c) Existenţa registrului de riscuri 10 p.    

d) Alte activităţi / comsii de specialitate, desfăşurate la solicitarea ISJ, 

MEN sau alte entităţi – 1 p./ activitate 

10 p.    
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Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 8 p. 

e) Realizarea de situaţii statistice / planuri /rapoarte / alte documente 

întocmite; aprecierile directorulu unităţii referitoare la 

corectitudinea întocmirii documentelor transmise instituţiilor 

ierarhic superioare. 

Pentru fiecare dovadă / document realizat în afara atribuţiilor din 

fişa postului asumată prin semnătură de către candidat şi prin 

semnătură  şi ştampilă de director (MINVIS, Situaţii către INS, 

Situaţia clădirilor, planuri, rapoarte, alte documente, etc.) 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 10 p. 

10 p.    

f) Colaborarea cu celelalte compartimente din unitatea de învăţământ: 

- 1 p. Pentru introducerea de date în fişa unităţii; 

- 1 p. Pentru introducerea de date în situaţii cerute de alte 

compartimente/ birouri, conducerea unităţii, organe ierarhic 

superioare sau alte instituţii 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 5 p. 

5 p.    

II. CRITERIUL PRIVIND  PERFORMANȚE DEOSEBITE ÎN 

INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ 

10 

PUNCTE 

   

a) Formarea şi dezvoltarea în carieră profesională: 

- 3 cursuri – 1 p. 

3 p.    
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- 5 cursuri – 2 p. 

- peste 5 cursuri – 3 p. 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 3 p. 

b) Calitatea sau activitatea de formator 

- calitatea de formator dovedită prin certificat / atestat – 3 p. 

3    

c) Activitatea în domeniul sindical. 

      local -lider de scoala 0,25p/an 

                judetean 0,5p/an 

               national/ international o,75p/an 
 

2 p.    

d) Publicaţii de specialitate, articole şi reviste cu ISSN / cărţi cu ISBN 

- 1 p./publicaţie 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 2 p. 

2 p.    

III. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE 

EXTRACURRICULARE ȘI IMPLICAREA ÎN PROIECTE 

15 

PUNCTE 

   

a) Activităţi extraşcolare în parteneriat cu alte instituţii – 1 p./activitate 2 p.    

b) Proiecte / parteneriate locale / judeţene / naţionale,care au ca 

obiectiv creşterea calităţii în învăţământ (membru în echipa de 

proiect, sprijin acordat echipei de proiect, etc.) 

- 3 p. / calitate în proiecte naţionale 

- 2 p. / calitate în proiecte judeţene 

8 p    
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- 1 p./ calitate în proiecte locale 

Nu se vor puncta două calităţi în acelaşi proiect 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 8 p 

c) Proiecte cu finanţare europeană / fonduri structurale (membru, 

partener în echipa de proiect, sprijin acordat echipei de proiect) 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 5 p 

5 p    

IV. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA 

INSTITUȚIONALĂ 

5 PUNCTE    

a) Atragerea de finanţări extrabugetare penru unitatea de învăţământ 

- sponsorizări – 1 p/ contract 

- donaţii – 1 p./ contract 

Însumarea tuturor punctajelor acordate nu poate depăşi 3 p. 

3 p.    

b) Crearea unor baze de date – 1 p. / bază 2    

 TOTAL GENERAL 100 PUNCTE    

 

 

Notă: Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele doveditoare, vor fi așezate în  dosar în funcție de succesiunea criteriilor și subcriteriilor din 

Fișa de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Metodologie. 

Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu sunt cumulative, dar  nu pot depăși punctajul maxim acordat 

criteriului/subcriteriului. 

Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, certificate pentru conformitate cu originalul  de către  conducerea unității de 

învățământ la care candidatul a depus dosarul. 

                   Data________________                                                                          Semnătura________________ 


