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Validată în Comisia paritară 

din data de 30.03.2017 

 

 

GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE  

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – 2017 

LABORANT 

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 Auto 

evaluare 

Punctaj comisie de 

evaluare 

1. CRITERIUL ACTIVITĂȚILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRCUTIV-

EDUCATIVĂ 

70 PUNCTE    

a) îndeplinirea 100% a sarcinilor corespunzătoare funcţiei din fişa postului     

 I Calitatea de gestionar al laboratorului 18P    

 Calitatea documentelor privind evidenţa materialului didactic existent în 

laborator 

3 p.    

 Participarea la activitatea de casare a materialului didactic ieşit din  uz 3p.    

 Constribuie  la păstrarea mobilierului si recuperarea pagubelor  în caz de 

prejudiciu 

2p    

 Participă  la recepționarea materialului didactic nou intrat în unitatea şcolară 3p    

 monitorizează starea de funcționare a instalațiilor anexe laboratorului 2p    

 Se implică în respectarea normelor privind securitatea și protecția muncii 3p    

 Se implică în respectarea normelor privind prevenirea incendiilor 2p    

 II. CALITATEA DE CADRU DIDACTIC AUXILIAR 7P    

 Colaborează cu cadrele didactice de specialitate pentru pregatirea lucrărilor 

experimentale 

3p    

 Asigură in timpul orei asistența cadrului didactic 2p    
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 Preocupare pentru îmbunătațirea performanțelor profesionale 2p    

b) Îndeplinirea 100% a unor sarcini stabilite de conducerea instituției,nespecifice 

postului și necuprinse în fișa postului(pentru a căror desfășurare există dovezi) 

0,5p/activitate 

4P    

c) Realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru 

susținere progresului școlar, avizate de către Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice 

3P    

  Participarea la cursuri de formare pentru dobândirea abilităților de 

operare pe calculator 

1,5p    

  Participarea la aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin 

utilizarea programului AEL, a utilizării  produselor de software din 

cadrul școlii 

0,5p/activitate    

d) Contribuții la obținerea de rezultate notabile/măsurabile obținute în activitățile 

culturale și educative organizate în școală 

10 P    

  Competiții scolare 0,5p/activitate    

  Comisii competențe profesionale 0,5p/activitate    

  Comisii de admitere la clasa a- IX-a 0,5p/activitate    

  Comisii de înscriere a elevilor 0,5p/activitate    

  Comisii examen național de bacalaureat 0,5p/activitate    

  Comisii examen de evaluare națională 0,5p/activitate    

  Alte comisii din școală 0,5p/activitate    

e) Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în 

învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a 

5P    
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copiilor cu cerințe educaționale speciale  

  Colaborarea cu profesorul itinerant/de sprijin/consilierul școlar pentru 

realizarea planului individualizat de  intervenţie şi a adaptării 

curriculare în cazul copiilor cu cerințe educative  speciale 

0.5p/activitate    

  Organizarea unor dezbateri, mese rotunde, conferințe, simpozioane 

care să conducă spre rezultate deosebite în pregătirea fiecărui elev, 

inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe 

educative speciale cu participarea cadrelor didactice, a părinților, 

autorităţilor  locale , a specialiștilor (psihologi, consilieri școlari, 

sociologi,profesori itineranți) 

0.5p/activitate    

 f) Colaborarea cu cadele didactice de specialitate pentru obtinerea de rezultate 

masurabile /cuantificabile în desfăşurarea  unor activitaţi practice/experimentale 

educative pentru formarea de abilitaţi tehnice la elevi 

5P    

g) Activitatea desfăşuratăde catre cadrele didactice auxiliare din unitaţile de 

învațămant cuprinse în programele Phare de monitorizare a învățământului 

profesional și tehnic,POSDRU, IPA, etc. 

3P    

h) Crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru 

sustinerea programului școlar, avizate de către Ministerul Eduației Naționale şi 

Cercetarii Științifice. 

2P    

i) Participarea la studii/cursuri/strategii de formare profesionala,perfecționare, 

reconversie profesională: 

- master 

- altele 

3P.    

  Fără credite 0,25p/activitate    

  15 credite 0,5p/activitate    

  30 credite 0,75p/activitate    

  60 credite 1p/activitate    
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  90 credite 1,25p/activitate    

j) Colaborare cu ONG – uri 4P    

k) Colaborarea cu ISJ,C.C.D. și alte instituţii subordonate MENCS 6P    

  Pariciparea in comisii de examen/contestaţii pentru ocuparea posturilor 

vacante 

1p/activitate    

  Participarea în comisii de verificare și control organizate la nivelul ISJ 

TG-JIU 

1p/activitate    

2. CRITERIUL PRIVIND  PERFORMANȚE DEOSEBITE ÎN INOVAREA 

DIDACTICĂ / MANAGERIALĂ –ponderea 10% 

10 PUNCTE    

a) Participarea la elaborarea de regulamente, îndrumatoare,  proceduri avizate de 

C.A. (pentru compartimentul din care face parte persoana evaluată); cărţi în 

domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN 

2 P    

  Elaborarea de regulamente,îndrumătoare,procedure avizate de CA 0.5p/activitate    

  Cărţi în domeniul educaţional,înregistrate cu ISBN-ISSN 1p/activitate    

b) .Contribuţii la elaborarea de documente şi materiale şcolare avizate de ISJ sau 

Ministerul Educatiei Naţionale şi Cercetarii Ştiinţifice: 

 

1P    

  Elaborarea de regulamente, metodologii, etc. avizate ISJ/MENCS 0,25 

p/activitate/ISJ./MENCS 

   

  Contribuţii în diferite colective la elaborarea de regulamente, 

metodologii, etc., la nivelul instituţiei sau în afara acesteia 

0,25p/activitate/ISJ 

0,5p/activitate MENCS 

   

  Contribuţii la elaborarea /redactarea de reviste şcolare, anuale, pliante 

de prezentare, etc.,  avizate ISJ./ MENCS. 

2 p.    
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c) Activitatea de formator  în formarea continuă a personalului din învăţamant, 

activitate în cadrul comisiilor paritare/ de dialog social, activitate  în 

organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate  federaţiilor 

sindicale reprezntative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de 

activitate invaţământ preuniversitar, precum si în cadrul asociaţiilor 

profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, 

participarea cu comunicari la simpozioane  nationale şi/sau internaţionale, 

participarea la formarea personalului didacti prin Casa Corpului Didactic, în 

calitate de formatori, contributia la cercetari stiinţifice in specialitate sau in 

domeniul problematicii învaţământului şi educaţiei, atestată prin publicaţii 

înregistrate cu ISBN/ISSN 

1P    

     Formator   judetean/comunicari simpozion  judeţean 0,1p/activitate    

  Formator  naţioanal/comunicari simpozion national 0,25p/activitate    

  Formator  internaţional/comunicari simpozion  internaţional 0,25p/activitate    

d) Participarea cu lucrari la sesiuni de comunicare 2p    

  judţene 0,5p/activitate    

  Regionale (zonale) 0,5p/activitate    

  naţionale 1p/activitate    

  internaţionale 1p/activitate    

e) Publicaţii articole publicate în reviste din domeniul educaţiei sau al 

specialităţii 

1p    

  cu ISBN/ISSN 1P.-activitate 1p/activitate    
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  fără ISBN/ISSN ,0,5p.-activitate 0,5p/activitate    

f) Activitate desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice/consultative/de 

dialog social la nivel local, judeţean sau national pentru elaborarea 

unor documente si acte normative/administrative/lider sindical,etc. 

2p    

  Activitate dovedită la nivel local 0,25p/activitate    

  Activitate dovedită la nivel judeţean 0,5p/ activitate    

  Activitate dovedită la nivel naţional 0,75p/ activitate    

f Activitatea  desfăşurată, în urma solicitarii ISJ/MENCS., în cadrul unor comisii 

tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ 

si în comisiile  naţionale de specialitate/control 

1p/activitate    

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI 

IMPLICAREA ÎN PROIECTE 

15 PUNCTE    

a) Proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa 

şcolara, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor si abilităţilor prescolarilor 

si elevilor,educţia civica, educaţia complementară, formarea personalităţii 

prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitaţii de adaptare la 

schimbare,dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, participare  la proiecte 

validate în calitate de membru al echipei de proiect 

 

8p    

   Participare  la proiecte validate în calitate de colaborator al echipei de 

proiect 

 

0,5p/proiect    

  Participare la proiecte validate în calitate de membru al echipei de 

proiect 

 

1p/proiect    
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b) Organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau 

regional-interjudeţean; organizarea de spectacole,expoziţii concerte  la nivel 

naţional ori regional/interjudetean incluse în programul de activitati şi în cadrul 

inspectoratelor şcolare-MENCS., certificate prin diplome sau adeveriţe 

5 p.    

  Nivel regional (zonale) 0,25p/activitate    

  Nivel naţional 0,5 p/activitate    

  Nivel international 1p./activitate    

b) Proiecte elaborate si implementate materializate prin raportul de activitate si 

portofoliul personal 

1 p./proiect    

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA 

INSTITUȚIONALĂ 

5PUNCTE    

a) Participare la realizarea unor activitaţi pentru atragerea de finanţări 

extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi 

informare, laboratoare, etc., avand ca efect creşterea calitaţii instituţiei si a 

procesului de predare/invatare/evaluare, a bazei didactico-materiale 

0,5p/activitate 

1 p.    

b) Participare  la realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetră, 

locala sau externa de tip Phare, Leonardo da Vinci, Comenius,etc.0,5p/activitate 

1 p.    

c) Contribuţii la buna comunicare si colaborare cu parinţii si institutiile 

comunitaţii locale 

1p    

d) Contribuţii individuale si/sau în echipă la aplicarea corectă si completă a 

cerinţelor conform fişei postului în contextul reformei învaţământului 

0,5p/activitate 

1p    

e) Rezultate obţinute prin participarea la activităţile de examinare/evaluare la nivel 1 p.    
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de instituţie  sau local 0.5p/activitate 

 TOTAL GENERAL 100 PUNCTE    

 

Semnătura candidatului (pentru autoevaluare)_____________________ 

 

Responsabil ____________________ Semnătura de evaluare ________________________ 

 

Comisia de evaluare 

Numele și prenumele Funcția în cadrul comisiei Semnătura pentru evaluare 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

Comisia de contestații 

Numele și prenumele Funcția în cadrul comisiei Semnătura pentru evaluare 

 Președinte  

 Membru  

 Membru  

 


