
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI                                                                                                      INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VRANCEA 

 

 

 

 
 

 

Date generale Vizat director: 

Numele și prenumele:   Numele și prenumele 

Funcţia:  

Unitatea de învățământ: Semnătura și ștampila 

Vechimea în specialitate:    

 

Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare   

 
SE VOR PUNCTA NUMAI ACTIVITĂŢI/REZULTATE DERULATE ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2016 – 31 AUGUST 2021 

 

Tipul de activitate 
Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Evaluare 

Comisia ISJ 

Evaluare 

Comisia de 

contestație 

1. COMPLEXITATEA MUNCII  în funcţie de tipul unităţii de  învăţământ 
80 puncte 

   

a. Tipul unităţii de învăţământ 15 puncte    

- 1. Licee, colegii tehnice şi unităţi conexe, colegii teoretice şi vocaţionale/ISJ 

- 2. Şcoli gimnaziale 

- Cu o forma de învăţământ 

- Cu 2 forme de învăţământ 

- Cu 3 forme de învăţământ 

- Cu 4 forme de învăţământ 

- Mai mult de 5 forme de învăţământ 

Se anexează documente justificative. 

- 15 puncte 

- 8 puncte 

- 1 punct 

- 2 puncte 

- 3 puncte 

- 4 puncte 

- 5 puncte 

   

b. Nr. elevi /preşcolari în unitatea de învăţământ 10 puncte    

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT - 2022    

SECRETAR/SECRETAR ȘEF 



- Peste 1000 elevi/ISJ 

- Intre 801 - 1000 elevi 

- între 601 - 800 elevi 

- între 401 - 600 elevi 

- până la 400 elevi 

Calculele se fac proporțional pt. fiecare an evaluat. 

Se anexează copie după planul de şcolarizare pt. fiecare an  evaluat. 

- 10 puncte 

- 8 puncte 

- 6 puncte 

- 4 puncte 

- 2 puncte 

   

c. Complexitatea activităților în funcție de numărul de posturi, aprobate în 

statul de funcții, certificate prin adeverințe de unitatea școlară 

- 5 puncte    

- Peste  80 de posturi 

- Între 50 - 80 de posturi 

- Până la 50 de posturi 

Se anexează copia adresei ISJ privind aprobarea numărului de posturi / adeverință, 

pt. fiecare an evaluat 

- 5 puncte 

- 3 puncte 

- 2 puncte 

 

   

d. Gradul de implicare în executarea funcţiei 5 puncte    

- Funcţie de conducere, fară post de secretar în subordine/ISJ 

- Funcţie de execuţie, unic în unitatea de învăţământ  

- Funcţie de conducere, cu post de secretar în subordine 

- Funcţie de executie-secretar 2  

Se anexează adeverință din perioada evaluată, cu vechimea în specialitatea postului 

- 5 puncte 

- 4 puncte 

- 3 puncte 

- 2 puncte 

   

e. Membru al echipei de implementare a sistemului de control intern 

managerial SCIM, conform OSG 600/2018 la nivelul unității. Membru 

în comisia de elaborare a PDI, ROI/ROF. Se anexează decizia de numire 

în comisie, emisă de conducerea unității. (se acorda puncte pt. fiecare 

funcție de numire/an) 

-  5 puncte    

f. Activități în cadrul programelor naționale (,,Bani de liceu“, 

,,Lapte-corn″, ,,Euro 200“, ,,Rechizite școlare″, etc.), decontare transport elevi 

navetiști, burse elevi de orice fel, drepturi elevi cu CES, Program „A doua 

șansă” (1pct/tip de activitate) 

- ISJ 

Se anexează copie decizie de numire din perioada evaluată 

- 8 puncte    

g. Membru al comisiei de organizare: olimpiade, concursuri, examene 

naţionale,, admitere, programe naţìonale: 

- faza locală/ județeană, interjudețeană  

-  regională/națională/internațională 

- Examene naţionale 

- Admitere 

Se anexează copie decizie de numire/ adeverință de participare  din perioada evaluată 

- 5 puncte 

 

 

- 2 puncte 

- 3 puncte 

- 4 puncte 

- 5 puncte 

   



h. Rezultate la controalele efectuate de evaluatori externi : ISJ, Primărie, 

ITM, ARACIP, RODIS, Poliție, Curtea de conturi, Arhivele Naționale, 

APIA, DSP, ISU,SSM (1/an, dacă nu s-au constatat deficiențe) 

   - Calitatea raportărilor situaţiilor specifice postului-întocmite corect şi la 

termen –(Se va ataşa adeverinţă avizată de inspectoratul şcolar, prin 

compartimentele de specialitate) 

Se anexează adeverință  eliberată de conducerea unității de învățământ și copii 

ale proceselor verbale/ note de control. 

- 5 puncte 

 

 

 

 

 

   

i. Activitate dovedită în cadrul comisiei de acțiune comunitară (SNAC) 

– 1 punct/ acțiune 

- ISJ 

- 2 puncte    

j.   Activitatea de elaborare de proceduri operaționale, specifice compartimentului 

secretariat arhiva – 1 pct/ procedura elaborata. (Se anexează copie după prima sau 

a doua pagina din procedura pe care apar: denumirea procedurii ,nr. şi data 

înregistrării, numele persoanei care a elaborat procedura /lista cu titlurile 

procedurilor) 

- ISJ 

- 5 puncte    

  K.  Utilizarea platformelor electronice şi softurilor specifice existente în unitatea 

şcolară (2 pct./aplicaţie) SIIIR, REVISAL, EDUSAL, HOTĂRÂRI 

JUDECĂTOREȘTI, ACTE DE STUDII, ESOP, ADS, EVNAT/EVALUARE II-IV-

VI,  APLICAȚIE  BACALAUREAT, ADMITERE ÎNV. PROFESIONAL, RED, 

APLICAȚIE MANUALE ȘCOLARE, PLATFORME ON-LINE CLASSROOM 

/ADSERVIO/ TIMS/MEET/ ZOOM, ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR/PRIMAR/LICEAL, etc. 

- ISJ 

 Se anexează decizii de numire privind utilizarea aplicaţiilor electronice / 

aplicaţiilor utilizate. 

- 7 puncte    

  L.    Responsabil/ membru în comisia de  întocmire, completare, eliberare și 

arhivare a documentelor școlare.  

    - ISJ 

  Se anexează copie decizie de numire din perioada evaluată 

- 4 puncte    

 M. Activități în cadrul programelor naționale: 

- ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ 

- AFTER SCHOOL/ STEP BY STEP 

- ISJ 

Se anexează adeverință / copie decizie eliberată de conducerea unității de 

învățământ din perioada evaluată. 

 

 

 

- 4 puncte 

- 2 puncte 

- 2 puncte 

 

 

   



2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANȚELE DEOSEBITE ÎN 

INOVAREA MANAGERIALĂ 

Maxim 30 

puncte 

   

a. Participarea la elaborarea de ghiduri metodologice, aplicații ajutătoare folosite 

pentru activitatea de secretariat/ lucrări publicate pe platforma e-learning. 

(certificate prin adeverință eliberată de conducerea unității/ alte dovezi) 

- ISJ 

 

- 5 puncte    

b. – Elaborarea de cărți și articole publicate în domeniul specialității și înregistrate 

cu ISBN/ISSN (2 puncte/carte, 1 punct/articol) 

- ISJ 

 

- 5 puncte    

c. participare în comisii de concurs/examene care nu sunt cuprinse în fișele de 

post, organizate de : 

- unitatea de învățământ, ISJ, Consiliul local 

- membru în consiliul consultativ de specialitate 

Se vor atașa adeverințe/decizii conform cu originalul. Se punctează doar cele din   

perioada evaluată. 

-  10 puncte 

 

- 2 p / comisie 

- 1 p/an 

 

  

   

d. activitate în cadrul comisiilor paritare/ de dialog social la nivelul unității de 
învățământ (1 pct/an) 

- ISJ  
Se va atașa decizie eliberată de unitatea de învățământ. 

- 5 puncte    

e. 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 pct/an) 

Se va atașa adeverință eliberată de sindicat. 

- 5 puncte    

3. PERFECŢIONAREA Maxim 15 puncte    

a. Certificat/diplomă cursuri GDPR 

b. Responsabil la nivelul unității cu protecția datelor cu caracter personal 

(GDPR) 

- ISJ  

Se va anexa copie după diplomă și decizia eliberată de unitate. 

- 2,5 puncte 

2,5 puncte 

   

c. Participarea la cursuri de formare continuă: 

- Organizate de CCD/MEN 

- Organizate de alte instituții abilitate în 

domeniul formării 

f. activitate de formator în cadrul cursurilor acreditate 

destinate personalului din educație, adeverinţă, 

contract de colaborare 

 

 

- 10 puncte 

- 3 puncte 

- 3 puncte 

 

 

- 4 puncte 

 

   



4. PARTICIPARE LA PROIECTE Maxim 15 puncte    

a. Calitatea în echipele de impletare a proiectelor/programelor 

coordonate de ME, Inspectoratul Şcolar, de alţi parteneri  (Erasmus+, 

POSDRU, POCU, ROSE, FSE, Phare, Comenius,Grundtvig, ME, 

ONG etc.) 

- membru în echipa de management/implementare a proiectului pe o 

perioadă de sub 1 an în cei 5 ani de referinţă 

- membru în echipa de management/implementare a proiectului pe o 

perioadă cuprinsă între 1 an şi 3 ani în cei 5 ani de referinţă 

- membru în echipa de management/implementare a proiectului pe o 

perioadă mai mare de 3 ani,în cei 5 ani de referinţă 

 

Se va anexa adeverința eliberată de conducerea unității de învățământ/ diplomă. 

- 8 puncte 

 

 

 

 

- 2 puncte 

 

 

- 4 puncte 

 

 

- 8 puncte 

 

   

b. Inițierea/organizarea/ participarea la schimburi de experiență cu alte 

unități școlare de învățământ, certificate de directorul unității  

 

-  7 puncte    

5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 10    

a. Atragerea de finanțări extrabugetare, sponsorizări, dotări, pentru unitatea de 

învățământ, programe și proiecte educaționale, centre de documentare și 

informare, săli de lectură, săli multimedia, laboratoare având ca efect 

creșterea calității instituției și a procesului de predare – învățare – evaluare, 

a bazei didactico-materiale. 

- ISJ 

Se va anexa adeverința eliberată de conducerea unității de învățământ / 

chitanță / factură etc 

-7 puncte    

b.  Contribuţie activă la realizarea de parteneriate instituţionale cu alte 

unităţisau minstituţii, având drept obiectiv creșterea calității procesului de 

învățământ 

- ISJ 

- 3 puncte    

                                        TOTAL  150 puncte    

 

Semnătura candidatului, Evaluatori, 

 

 

 

 

 

 Președinte Comisie  Județeană        Președinte Comisia Județeană de contestații 

 

 _______________________        _____________________________ 
 



 

Notă: 

La completarea dosarului personal, candidaţii vor avea în vedere următoarele: 

•  Activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit se evaluează pentru perioada 01.09.2016 – 31.08.2021 conform articolului Art. 

5 alin. 1 (b) din  Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, în sesiunea 

2022, aprobată prin OME. Nr. 3551/07.04.2022. 

• Toate punctele acordate la autoevaluare se vor justifica prin acte doveditoare în copie. Lipsa actelor doveditoare are drept consecinţă neacordarea 

punctajului; 

• Punctajul acordat nu poate depăşi maximum de puncte precizat la nivelul fiecărui criteriu/subcriteriu; 

• Actele doveditoare ataşate vor fi NUMAI cele corespunzătoare perioadei evaluate menţionată pe fişa de evaluare; 

• Documentele NU vor fi introduse în folii transparente; 

• Documentele doveditoare vor fi organizate grupat, corespunzător celor 5 criterii, ordonate conform subcriteriilor din grila de punctaj, repectând 

ordinea anilor școlari din perioada evaluată. Pe fiecare document doveditor se va scrie criteriul şi subcriteriul corespunzător (ex. 1.a.2, 4.b.etc.). 

Nerespectarea organizării documentelor, conform art. 9, alin. 3, are drept consecință neacordarea punctajului; 

• Nu este necesar să se traducă atestatele participării la manifestări internaționale; 

• Un document doveditor se ataşează o singură dată pentru un singur criteriu; 

• Coloana (Auto)evaluare de pe grila de punctaj (inclusiv punctajul total) va fi completată de către solicitant, iar coloana Evaluare 

va fi completată de către comisia de evaluare stabilită la nivelul I.S.J.; 

• Raportul de activitate pentru perioada evaluată trebuie să respecte ordinea criteriilor /subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare (tipărit și electronic în format 

doc sau docx pe CD/DVD) și va fi redactat conform modelului anexat; 

• Pentru acordarea gradației de merit punctajul mimim este 75 de puncte, conform art. 7, alin. 6 din Metodologia și criteriile de acordare a gradației de 

merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, în sesiunea 2022, aprobată prin OME. Nr. 3551/07.04.2022. 

• Dosarul de candidatură nu se returnează după procesul de evaluare. 

• Pe prima copertă a dosarului vor fi scrise următoarele informații: 

- Numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului cu majuscule; 

- Unitatea de învățământ; 

- Postul didactic/ catedra pe care este încadra; 

- Categoria de personal pentru care candidează 

• Nu se punctează activităţile din fişa postului. 



• Listă de verificare documente: 

 

Nr. crt. Documente solicitate OBS. 

(da/nu) 

1. Opisul dosarului în două exemplare, cu precizarea paginilor aferente  

2. Cerere tip elaborată de către ISJ  

3. Adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi  

4. Adeverinţă de vechime  

 

5. 
Criteriile specifice și grila de punctaj pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2022, 

elaborată de I.S.J., cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare 

 

 
6. 

Raport de activitate pentru perioada evaluată ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor 

din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar 

(tipărit și electronic în format .doc sau .docx pe CD/DVD), conform modelului anexat 

 

7. Declaraţie pe proprie răspundere (Anexa nr. 4 din metodologie)  

8. Copie conform cu originalul după fișa postului  

 


