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CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT – 2017 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU  

                                                             

 

 

Numele şi prenumele candidatului …………………………………………………………………………………………………………………..……….….. 

Unitatea de învăţământ ……………………………………………………………………..………Funcția .………………………………………. 

Specialitatea ………………………………………..………….………….Vechimea în învățământ ………………………… ………………… 
  

    

 

 

 

Criterii de evaluare şi indicatori de performanţă 
Punctaj 

maxim 

Anexa 

pag. 

Autoevaluare 

 

Evaluare 

Consiliu 

Consultativ 

Evaluare  

Comisia  de 

evaluare a 

dosarelor 

Reevaluare 

Comisie 

contestații 

Punctaj 
detaliat 

Punctaj 
criteriu 

Punctaj 
detaliat 

Punctaj 
criteriu 

Punctaj 
detaliat 

Punctaj 
criteriu 

Punctaj 
detaliat 

Punctaj 
criteriu 

1. Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform fișei 

postului 
20   

       

2.  

Complexitatea 

activității, determinată 

de efectivul de elevi, 

personal, unități 

arondate 

 

Complexitatea 

muncii în funcție de 

numărul elevilor din 

unitate 

Până la 

400 elevi 

2 5          

Între 400-

800 elevi 

3        

Peste 800 

elevi 

5        

 

Complexitatea 

muncii în funcție de 

tipul unității școlare 

Licee, 

colegii, 

grupuri 

5 5          

Școli cu 3        
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clasele I-

VIII 

Grădinițe 2        

Altele 1        

 

Complexitatea 

muncii în funcție de 

numărul clădirilor 

aflate în patrimoniul 

instituției 

Între 1-3 

clădiri 

1 2          

Peste 4 

clădiri 

2        

 

Complexitatea 

muncii în funcție de 

numărul posturilor 

aprobate în statul de 

funcții 

Până la 50 

posturi 

1 3          

Peste 50 

posturi 

3        

3. Elaborarea 

documentației  și 

realizarea de achiziții 

publice pentru unitatea 

de învățământ, în 

funcție de 

licee, colegii, grupuri şcolare cu  

internat și cantina    

10 10          

licee , colegii, grupuri școlare fără 

internat si cantina  
7          

scoli cu clasele I-VIII                       5          

grădinițe cu program prelungit                                      4          

grădinițe cu program normal                                        2          

altele                                     2          

4. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului.  

Rezultatele obținute și valorificarea inventarului. 

10          

5. Preocuparea pentru reducerea cheltuielilor și arrmonizarea 

cheltuielilor în funcție de alocările bugetare 

5          

6. Preocuparea pentru formarea continuă în specialitate (se atașează 

copii după actele de atestare) 

10          

7. Rezultatele controalelor din ultimii 5 ani efectuate de: 

ordonatorul principal/secundar de credite, Camera de Conturi 

Suceava, D.S.P., D.S.V., I.T.M., Politie, I.S.U. 

5          
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Autoevaluare 

Data ...............................                                                                                                                                                           Semnătura candidatului  

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

 

 
Notă: 

1. documentele doveditoare: - sunt valabile NUMAI pentru perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016  

                                   - toate punctele acordate la autoevaluare se vor justifica prin acte doveditoare  în copie „conform cu originalul”, certificate de conducerea şcolii prin 

semnătură şi ştampilă.   Lipsa actelor doveditoare are drept consecinţă neacordarea punctajului. 

                                              - vor fi ordonate conform grilei, numerotate şi însoţite de un opis în format letric şi electronic ( redactat exclusiv in WORD, imprimat pe CD sau  

                                                     DVD; nu se admit opis -uri scanate, jpg, excell, pdf etc )  

                                             - pe fiecare document, candidatul va consemna criteriul şi subcriteriul dovedit - ex. 1.a), 1.b) etc. 

                                             - documentele se vor puncta o singură dată la un singur criteriu/subcriteriu 

                                  - documentele NU vor fi introduse în folii transparente 

 

2. în coloana „Anexa pag.” se va indica pagina la care se află documentul doveditor al îndeplinirii criteriului/subcriteriului 

                                                                                                                                               

 

8. Contribuția individuală avută la organizarea  activităţilor de tipul: 

manifestări culturale, sportive, concursuri / examene, olimpiade / 

seminarii organizate la nivelul unităţii sau găzduite de aceasta 

5          

9. Implicarea în procesul decizional și luarea unor decizii împreună 

cu conducerea instituției privind întreținerea/dezvoltarea bazei 

materiale 

5          

10. Participarea şi implicarea în realizarea de finanţări extrabugetare/ 

parteneriate cu părinţii/ autorităţi locale/ ONG-uri, etc. 

4          

11. Utilizarea curentă a tehnologiei informației în activitatea zilnică 2          

12. Dovedirea unor capacități de bună comunicare în relațiile cu 

publicul, instituții coordonatoare, instituţii subordonate şi terţi. 

5          

13. Alte activități și rezultate deosebite efectuate în afara sarcinilor 

specificate în fișa postului.  

3          

14. Activitate sindicală (lider de sindicat)  1          

 TOTAL 100          
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                                                                                                                                                                 Inspector școlar/metodist/membru Consiliu Consultativ al disciplinei: 

 

….………..……....................................................................................... 

 

 

                                                                                                                                                    Comisia de evaluare a dosarelor : 

Evaluare I.Ş.J. 

Data ..............................                                                                                                                            Președinte   …………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                      Comisia de contestații: 

 

Președinte………………………………………………………………………… 

 

 
 

 


