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            Aprobat în ședința CA al C.J.R.A.E. din data de ……. 

               
 

 

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU 

FUNCŢIADE ASISTENT SOCIAL 

ANUL ȘCOLAR ……. 

 

Numărul fişei postului: ................................ 

Numeleşi prenumele titularului: ............................................................................. 

Perioada evaluată: ..................................................................................................... 

Calificativul acordat: .............................................................................. 

 
 

 

Domenii 

ale evaluării 

 
Criteriide performanţă 

Punctaj 

maxim 

 

Punctaj     

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

director CJRAE 

Punctaj 

evaluare 

CA 

Validare consiliul 

profesoral 

1. Proiectarea 

activității 

1.1 Programarea activităţiide 

asistenţăsocială: întocmeşte  

documentaţiispecifice;revizuieşte 

documentaţiispecifice;respectă codul 

deontologic al asistentului social; 

 

4     
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1.2. 

Organizareaactivităţii:realizeazăevaluarea

psiho-socialăînechipadespecialişti, 

evaluarea inițială pentru copiii/elevii care 

solicită orientarea școlară și profesioanlă 

când se impune acest lucru (ancheta 

socială nu se poate realiza de către 

serviciile abilitate din cadrul autorităților 

administrativ-teritoriale); stabileşte 

conţinutul activităţii de asistenţă socială; 

alege strategii de intervenţie specifice; 

monitorizează evoluţiabeneficiarilor; 

 

4 

 

    

1.3. Folosirea tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor TIC în activitatea de 

proiectare; 

 

4     

1.4. Proiectarea activităţilor suport pentru 

copiii cu cerințe educaționale speciale și 

părinții acestora în mediul online; 

 

4     

1.5. Proiectarea unor activităţi 

extracurriculare corelate cu obiectivele 

curriculare, nevoile şi interesele 

educabililor, planul managerial al CJRAE.                                                                                                              

 

4     

 20     

 2.1.Respectarea programului de lucru. 5     
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2.Realizarea 

activității 

2.2.Îndeplinirealatermenaobligaţiilor 

deserviciu. 

7     

2.3.Utilizareacorespunzătoare a 

documentelor specifice 

(legislaţiemetodologiişiproceduri). 

5     

2.4.  Realizarea atribuțiilor specifice 

asistentului social din SEOSP.  

Preluarea directă/ online de la 

părinți/reprezentanții legali a 

documentelor/dosarelor necesare orientării 

școlare și profesionale. 

7     

 

2.5.Utilizarea logisticii unităţii în care îşi 

desfăşoară activitatea. Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice în mediul 

online. 

6     

 30     

 
3.Comunicare şi 

relaţionare 

3.1. Alege modalitățile corecte  de 

comunicare. Comunică eficient cu  întreg 

personalul unităţii  în rezolvarea unor 

situaţii apărute cu privire la starea socială 

a familiilor copiilor şcolarizaţi /ce 

urmează a fi şcolarizaţi. 

 

3     
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 3.2.  Facilitează  comunicarea  formală 

intra şi interinstituţională, şcoală-

familie, şcoală-comunitate  şcolară-

comunitatesocială. 

3     

 3.3. Monitorizarea situaţiilorconflictuale. 

 

3     

3.4. Capacitatea de a se integra şide a 

lucra în echipă. 

 

3     

3.5.Sesizarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 

din județul/sectorul de domiciliu să ia 

măsurile corespunzătoare pentru a-l 

proteja pe copil/elev împotriva oricăror 

forme de violență, inclusiv violența 

sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau 

mental, de rele tratamente sau de 

exploatare, de abandon sau neglijență, 

respectând prevederile art. 89 alin (2) 

din Legea 272/2004, republicată. 

 

3     
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3.6.Sesizarea obligatorie a Serviciului 

Public de asistență socială din raza 

teritorială sau Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului în 

situația existenței unei suspiciuni în 

legătură cu identificarea/prezența unei 

situații de abuz sau de neglijare a 

copiilor/elevilor, conform art. 96, alin (1) 

din Legea 272/2004.  

3     

3.7. Comunicarea telefonică sau online cu 

părinții/reprezentanții legali ai copiilor 

care solicită orientare școlară și 

profesională. 

2     

 

 

 

20     

 

  
 
4.Managementul 

carierei şial  

dezvoltăriipersonale 

4.1. Identificarea  nevoilor  proprii  de 

dezvoltareîn carieră şi personală. 

2     

4.2.Participarea la activităţimetodico- 

ştiinţifice de specialitate, stagii de 

formare/cursuri de perfecționare etc. 

4     
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4.3.Aplicarea în activitatea curentă a 

cunoştinţelor/abiliăților/competenţelor 

profesionaledobânditeînprogramelede 

formare continuă/perfecționare. 

4     

 10     

 
5.Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituțională şi la 

promovareaimaginii 

unităţii  

5.1. Promovarea în comunitate a 

activităţiiunităţiideînvăţământ,  ofertei 

educaţionale şia rezultatelor obţinute. 

Promovarea online a imaginii şi a 

serviciilor oferite de C.J.R.A.E.  Sălaj. 

 

5     

5.2 Respectarea integralăa regulamentelor 

interneşia procedurilor stabilite la nivelul 

unităţii. 

5     
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 5.3Participarealaactivităţileorganizate de 

unitate privind cunoaşterea şi 

aplicarea normelor şiprocedurilor de 

sănătateşisecuritateînmuncă,dePSIşi ISU. 

Participarea la activitățileorganizate de 

unitate privind cunoaşterea şi aplicarea 

normelor de SSM în domeniul situaţiilor 

de urgenţă. Realizează/participă la progra-

me/activităţide 

implementareanormelordeSSMîndomeniu

lsituaţiilorde urgenţă. 

3     

 5.4. Realizarea/participarea la program-

me/activităţi de prevenire şi combatere a 

violenţei şi a bullyingului în mediul 

online.  

 

2     

 15     

6.Conduita 

profesională 

 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și 

civice (limbaj, ținută, respect, 

comportament). 

2     
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 6.2. Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale. 

3     

 5     

TOTAL  100     

 
 

 
 
         Punctaj: 
 

- de la 100 puncte până la 85 de puncte: calificativ FOARTE BINE 
- de la 84,99 până la 71 puncte:  calificativ BINE 
- de la 70,99 până la 61 puncte : caliicativ SATISFĂCĂTOR 
- Sub 60,99 puncte : calificativ NESATISFĂCĂTOR 

 

 
 

Data:............... Nume şiprenume:                                                                 Semnături: 

-Cadru didactic auxiliar evaluat:………………………… 

 -Director:………………………………………………… 

 - Membrii CA:……………………………………………... 
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