
 

 

  

 

 
 

  
                                                                                                         Aprobată în Comisia Paritară din data de 06.03.2020 

Numele și prenumele: 

 

          

Unitatea  de învățământ:                                                                                         

                                               

         

FIȘĂ DE  (AUTO)EVALUARE– GRADAȚIE DE MERIT 2020 

FUNCȚIA: TEHNICIAN / LABORANT 

 

 

Criterii care trebuie îndeplinite de către candidat  

Perioada evaluată: 01.09.2014 – 31.08.2019  

Pentru înscrierea la concursul de obținere a gradației de merit, candidatul trebuie să aibă calificativul  „Foarte bine” în fiecare an  

din perioada evaluării. 

Vechimea în învățământ :    

 

Nr. 

crt. 

Criterii generale/subcriterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

auto-

evaluare 

Punctaj 

evaluare 

1. Număr laboratoare din cadrul unității 

1 laborator – 2 puncte 

2 laboratoare -5 puncte 

>2 laboratoare –10 puncte 

Documente justificative: 

-adeverință emisă de directorul unității cu numărul de laboratoare 

10   

2. Activități de formare /perfecționare în specialitatea postului 

-3 puncte/ curs de perfecționare, maxim 15 puncte 

Documente justificative: 

-diplomă,  copie conform cu originalul 

15   

3. Contribuții la asigurarea funcționalității laboratorului la parametrii optimi 

-3 puncte pentru fiecare contribuție proprie/ an, maxim 15 puncte 

Documente justificative: 

-(referate) avizate  de conducerea unității. 

15   

4. Activități  suplimentare în afara fișei postului 

Se vor puncta:  

- în comisii  constituite la nivelul ISJ cu 1 punct/comisie, maxim  5puncte 

- la solicitarea altor unități de învățământ 1 punct/comisie, maxim  5puncte 

- membru/ operator în comisie SIIIR– 2 puncte/ an școlar – maxim 8 puncte 

- participarea la activități practice, educative pentru formarea de abilități  

tehnice/antreprenoriale cu 1 punct/activitate, maxim  5 puncte 

Activități la solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură 

învățământ – 2 puncte  

Documente justificative:  

-decizie comisie, diplomă de participare, copie conform cu originalul, adeverință 

eliberată de conducerea unității/organizația sindicală 

25   

5. Realizarea  de activități de parteneriate cu alte unități de învățământ / instituții 

-3 puncte/ fiecare parteneriat, maxim 15 puncte 

Documente justificative: 

 -parteneriat, copie conform cu originalul, însoțit de adeverință eliberată de 

conducerea unității 

15   

6. Atragerea de fonduri extrabugetare (donații/sponsorizări) pentru dotarea 

laboratoarelor 

-3 puncte/ fiecare atragere de fonduri/ donație, maxim 15 puncte 

Documente justificative: 

- proces verbal donație însoțit de notă contabilă, contract sponsorizare,  copie 

conform cu originalul,  adeverință eliberată de conducerea unității   

15   

7. Participarea ca membru în echipe de proiecte derulate în cadrul unității de 

învățământ 

-4 puncte pentru fiecare proiect-  maxim 20 puncte 

20   



Documente justificative: 

- decizie echipă proiect,  copie conform cu originalul, adeverință eliberată de 

conducerea unității                                            

8. Abilități operare/ program calculator- 5 puncte 

Documente justificative: 

-diplomă/certificat de absolvire curs operare PC 

5   

 Total 120   

   

 

Semnătură candidat_____________________ 


