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FIŞĂ DE EVALUARE
pentru acordarea gradaţiei de merit 2016
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Unitatea de învăţământ ...............................................................................
Numele şi prenumele …………………...................... ………………………………………..
Postul ocupat ………………...............................……………………………………………..
Vechimea în învăţământ ….......................................................………….........
Nr.
crt.
1.
a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

Criteriul
Criteriul privind colaborarea cu personalul didactic de predare, institutii
ierarhic superioare, organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate
Complexitatea muncii in functie de numarul elevilor din unitate conform notei de la
sfarsitul fisei
Complexitatea muncii funcție de volumul bugetului/an bugetar, dovedită prin copie
conformă cu originalul a ultimei file de buget din fiecare an bugetar evaluat
Colaborare cu cadrele didactice pentru obținerea unor performanţe în pregătirea
elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare cuprinse în calendarul M.E.C.S.:
Concursuri/olimpiade locale: premiul I - 0,75p; premiul II- 0,50p; premiul III –
0,25p; menţiune/ premiu special - 0,15p.
Concursuri /olimpiade judeţene: premiul I - 1,50p; premiul II - 1,25p; premiul III 1,00p; menţiune/premiu special – 0,75p.
Concursuri interjudeţene/ regionale: premiul I- 1,75p; premiul II - 1,50p; premiul III1,250p; menţiune/premiu special – 1,00p.
Concursuri/olimpiade naţionale: premiul I - 2,00p; premiul II - 1,75p; premiul III 1,50p; menţiune/premiu special - 1,00p.
Concursuri internaţionale (min 5 ţări): premiul I - 3,00p; premiul II - 2,50p; premiul
III- 2,00p; menţiune/premiu special - 1,50p.
(certificare prin adeverință emisă de unitatea de învățământ semnată de directorul
unității, șeful de catedră și cadrul didactic colaborator, precizând numele elevului,
clasa, profesorul îndrumător, concursul și premiul obținut)
Activitati in cadrul programelor nationale (“Bani de liceu”, „Lapte - corn”, „Euro
200”, „Rechizite scolare”), decontare transport elevi navetisti, burse elevi, alte
activităţi neprevăzute în fişa postului (0,5p/an/tip de activitate)
(certificare prin copie conformă cu originalul a deciziei de numire a comisiei și
adeverință)
Activităţi în cadrul cercurilor pedagogice - referat, experimente practice, inovaţii,
sustinător cerc, informare științifică – 1p/activitate (adeverinţă eliberată de şeful de
cerc)
Rezultatele controalelor din ultimii 5 ani efectuate de ISJ, Primarie, Curtea de
Conturi, DSP, DSV, ITM, Politie si ISU: 1 p/an, dacă nu s-au constatat deficienţe (se
va certifica prin adeverinţă si copii conforme cu originalul ale proceselor
verbale/notelor de constatare)
Participarea si implicarea in realizarea de parteneriate cu parintii si autoritatile locale,
ONG-uri, etc -1p/parteneriat (se va preciza parteneriatull și se va certifica prin copie
conformă cu originalul a actului de aprobare a parteneriatului și copie conform cu
originalul a deciziei de numire a echipei)
Membru al echipei de implementare a sistemului de control intern managerial
conform OSG 400/2015 la nivelul unitatii 1p/an (certificare prin copie conformă cu
originalul a deciziei de numire a comisiei și adeverință emisă de conducerea şcolii)
Membru al comitetului de organizare a olimpiadei sau concursului faza locală/
judeţeană, interjudeţeană sau regională/ naţională/ internaţională (0,5p/ 1p/ 1,5p/2p).
(certificare prin copie conformă cu originalul a deciziei de numire a comisiei/
adeverință de participare)
Asistent/supraveghetor la un concurs/olimpiadă, la nivel local (0,25p/activit.),
judeţean (0,50p/activit.) interjudeţean/ regional (0,75p/ activit.), naţional
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(1,00p/activit.), internaţional (1,50p/ activit.).
(certificare prin copie conformă cu originalul a deciziei de numire a comisiei/
adeverință de participare)
Membru al comisiei de organizare a unor expoziţii/ simpozioane/spectacole/ concerte
la nivel: local (0,25p), judeţean (0,50p), interjudeţean(0,75p/activitate); naţional
(1,00p/ activitate), internaţional (1,50p).
(certificare prin copie conformă cu originalul a deciziei de numire a comisiei/
adeverință de participare)
Activitatea desfăşurată în programe de tip scoala dupa scoala, step by step, cantinăinternat la nivelul unității școlare, în afara fişei postului; 1p/an și tip de activitate).
(certificare prin adeverință emisă de unitate în care se precizează denumirea
programului școală după școală și atribuțiile concrete avute în cadrul acestuia pentru
fiecare an de implementare a programului)
Membru în echipa de implementare a unor proiecte ce au drept scop formarea unor
abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice. (1p/proiect)
(Se va preciza proiectul, obiectivele acestuia și se va certifica prin copie conform cu
originalul a deciziei de numire a echipei de proiect)
Utilizarea platformelor electronice şi a softurilor specifice, existente în unitatea de
învăţământ (1p/aplicație).
Adeverințe certificate de C.A. privind utilizarea aplicațiilor electronice specifice
postului, care să cuprindă denumirea aplicațiilor utilizate.
Activitati de voluntariat la nivel local 0,5p/judeţean0,75p/ interjudeţean 1p/ naţional
1,5p/ internaţional 2p pe proiect.
(Se va preciza proiectul /activitatea de voluntariat, data finalizării şi rezultatele;
certificate de C.A.)
Membru în echipa de implementare a unor programe educative extraşcolare aprobate
de ISJ Vaslui (1p/activitate sau proiect). Se va preciza proiectul și se va certifica prin
copie conformă cu originalul a actului de aprobare a proiectului și copie conform cu
originalul a deciziei de numire a echipei.
Coordonator/ membru în colectivul de redacţie a unei reviste şcolare cu ISSN la nivel
local – 0,5p/ 0,4p/ număr; judeţean – 0,75p/ 0,60 pe număr; naţional 0,1p/ 0,80 pe
număr.
Notă: nu se punctează pentru revistele care sunt derivate ca produse din proiecte în
care persoana respectivă are calitatea de membru
Colaborarea cu IȘJ Vaslui/ CCD Vaslui (bibliotecarii)
(certificare prin hotărâre CA al ISJ Vaslui pe baza referatelor întocmite de șefii
serviciilor de specialitate din IȘJ/ directorul CCD/ inspectori școlari, în urma
solicitărilor persoanelor interesate: bună – 2p, foarte bună – 4p
Membru în comisii tehnice de lucru la nivelul ISJ Vaslui – 0,5p/comisie/an
(certificare prin adeverință ISJ in care se va preciza denumirea și scopul constituirii
comisiei, precum și copie conform cu originalul după decizia de constituire a
acesteia) 0,5p/comisie
Colaborarea cu organizația sindicală din unitatea de învățământ (certificare prin
hotărâre a Adunării generale a membrilor de sindicat din unitate, în urma solicitărilor
persoanelor interesate:bună – 2p, foarte bună – 4p
Retinerea cotizațiilor și a ratelor la CAR pe statul de plată la solicitarea membrilor.
(0,5p/an) (adeverință semnată de directorul unității și de liderul de sindicat din
unitate)
Contribuţia la elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare a unității
(PDI/PAS, regulament intern, regulament CEAC, regulament CSSM, etc.)
1p/regulament (certificare prin copie conform cu originalul după decizia de numire a
comisiei de elaborare a regulamentului respectiv).
Participarea la comisiile paritare la nivelul unității școlare – 0,5p/an (certificare prin
copie conform cu originalul după decizia de numire a comisiei de negociere)
Participarea la cursuri de formare acreditate în specialitate sau în domeniul
educațional -0,1p/credit; 0,1p/5 ore curs (certificate prin copie conform cu originalul
a actului de absolvire)
Membru in comisii (SSM, PSI, CEAC, întocmirea orarului, alte comisii interne la
nivelul unității, conform prevederilorregulamentului de funcţionare al instituţiei ) –
0,5p/comisie/an (certificare prin copie conform cu originalul a deciziei de numire a
comisiei)
Membru al echipei de realizare şi promovare a ofertei educaţionale a unității. (1p/an)
(certificare prin copie conform cu originalul a deciziei de numire a echipei)
Participarea în calitate de membru în cadrul unor comisii neretribuite (testare
naţională la clasele 2,4,6, evaluare naţională, simularea examenului de bacalaureat,
înscrierea copiilor la grădiniță, în clasa pregătitoare şi clasa I, titularizare, definitivat)
0,5p/comisie/an (certificare prin copie conform cu originalul a deciziei de numire a
comisiei)
Administrarea paginilor web ale unității. – 1p/an
Adeverință certificată de C.A. privind frecvența actualizărilor și organizarea
conținuturilor
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Rezultate deosebite obţinute în activitatea desfășurată.
Media punctajelor luate în calcul la acordarea calificativelor din ultimii 5 ani acordat:
între 85-89,99 puncte – 1p,
între 90 – 93,99 puncte – 2p,
între 94 – 97,99 puncte – 3 p,
între 98 – 100 puncte – 4p
(certificată de C.A.unităţii şcolare prin adeverință care conține punctajele celor 5 ani)
Criteriul privind dezvoltarea în carieră
Contribuţia la elaborarea de auxiliare: îndrumătoare de specialitate publicate, ghiduri
metodologice de specialitate publicate, softuri de specialitate, auxiliare didactice
avizate de I.Ş.J. etc., - 2p/auxiliar
(certificare prin copie conform cu originalul)
Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice în domeniul specialităţii şi managementului
educaţional înregistrate cu ISBN – 2p/carte împărțite la nr de autori
(certificare prin copie conform cu originalul)
Comunicări/ prezentări în cadrul unor simpozioane în specialitate/articole în lucrări
de specialitate: judeţean (0,25p), regional (0,5p), naţional(0,75p), internaţional (1p)
pe activitate. (certificare prin copie conform cu originalul)
Activitate de formator în cadrul cursurilor acreditate destinate personalului din
educație - 1p/curs de minim 24 ore (certificate prin copie conform cu originalul a
contractului de formare)
Membru în organismele de conducere/control ale organizaţiilor sindicale la nivel de
ramură învăţământ/ asociaţii profesionale/ metodist/ membru în Consiliul
Consultativ/ responsabil de cerc/ membru în comisie la nivel MECȘ: local/unitate
(0,5p/an), judeţean (0,75p/an), naţional (1p/an).(adeverinţă eliberată de organizaţiile
sindicale reprezentative/ ISJ sau copii după deciziile de numire ale comisiilor)

3.

Criteriul privind participarea la proiecte cu finanțare europeană

a)

Proiecte din fonduri structurale europene, proiecte internationale (proiecte/
programe europene realizate prin ANPPCDEFP, Lifelong Lerning, Programul,
Leonardo da Vinci, Grundtvig, POSDRU etc) (propunator/ realizator de proiect 2p;
propunător/ realizator proiect neaprobat 1p;coordonator/ manager proiect aprobat3p; membru in echipa de implementare-2p; mobilitate individuală- 2p curs).
(Adeverintele justificative care atesta implicarea in proiecte europene trebuie
certificate de directorul unitatii scolare si coordonatorul proiectului, avizate de ISJ
Vaslui (departamentul proiecte educationale si programe europene) si insotite de
copii conforme cu originalul ale contractului de finantare si a deciziei de numire a
echipei de proiect.)
Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională și practica
managerială.
Atragerea de finanţare extrabugetară altele decât cele rezultate din activitatea cu
caracter economic desfășurată de unitate sau alocate de ordonatorul principal de
credite) având ca obiect creşterea calităţii procesului de învăţământ.
0,10p pentru fiecare 100 lei atrași prin contracte de sponsorizare. (certificare prin
copie conform cu originalul a contractului de sponsorizare sau alte documente
doveditoare)
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Nota :
1. Punctajul care se acordă în cadrul subcriteriului a) de la criteriul 1. este specific fiecărei categorii de personal
didactic auxiliar după cum urmează:
1

Administratori
financiari (contabili) şi
secretari

Conform numărului de elevi din unitate/număr
contabili şi secretari din unitate/an bugetar

2

Laboranţi

3

Bibliotecar,
Documentarist,
Redactor

Conform numărului de laboratoare utilizate ( se
exclud laboratoarele în care se fac cursuri zilnic)
Conform numărului de volume şi cititori (se vor
puncta doar bibliotecarii care au completate
peste 900 fişe de cititor/an/normă)

4
5

Informatician
Pedagog şcolar

Conform numărului de reţele de calculatoare
Conform numărului de elevi/ clase

6

Instructor de educaţie
extraşcolară
Administrator de

Conform numărului clase

7

Conform numărului de structuri

Unitate P.J. fără elevi – 1 p
Până la 400 elevi – 2p
401 – 600 – 3p
601 – 800 elevi – 4p
peste 801 elevi – 5p
0,5p laborator /salariat
peste 900 fise de cititor/an/normă - 1p
10 - 15 mii volume – 2p
15 - 20 mii volume – 3p
Peste 20 mii volume – 4p
0,5p/reţea de calculatoare/salariat
0,5p/10 elevi ce depăşesc 80
elevi/salariat
0,5p pentru fiecare clasă ce depăşeşte
3 clase
0,5p/structură/an

8

patrimoniu
Tehnician

9

Corepetitor

10

Asistent social/medical

Conform numărului de elevi din unitate/număr
de asistenţi sociali/medicali din unitate

11

Mediator şcolar

Conform numărului de elevi din unitate/număr
de mediatori din unitate

Se acordă 4 p dacă există peste 1000
de elevi care fac practică în atelierele
şcolare sau peste 50 utilaje tehnologice
în ateliere
Nr. de elevi depăşeşte cu 25% norma – 2p
Nr. de elevi depăşeşte cu 50% norma – 4p
până la 50 elevi înscrişi– 1p
51 – 100 elevi înscrişi – 2p
101 – 150 elevi înscrişi – 3p
Peste 150 elevi înscrişi – 4p
Mediere cu părinţii – 1p
Până la 50 elevi consiliaţi – 1p
51- 100 elevi consiliaţi – 2p
Peste 100 elevi consiliaţi – 3p

Unitatea şcolară va elibera o adeverinţă care va cuprinde toate elementele necesare identificării punctajului (ex. ptr. contabil şi secretar se va
specifica numărul de elevi din unitate şi numărul de salariaţi încadraţi pe funcţia respectivă, etc.)

Punctaj autoevaluare................
Numele şi prenumele candidatului, semnătura
………………………………………........................

Punctaj acordat ................
Numele şi prenumele inspectorului care coordonează disciplina, semnătura,

.................................................................................................
Punctaj final.......................
Numelele şi prenumele preşedintelui Comisiei de evaluare, semnătura
.....................................................................................................

Punctaj după contestaţii....................
Numelele şi prenumele preşedintelui Comisiei de contestaţii, semnătura

.....................................................................................

