 Participare la întocmirea Registrului riscurilor din unitatea şcolară în
ceea ce priveşte riscurile asociate atribuţiilor administratorului de
patrimoniu
 Bonus pentru complexitatea activităţii în funcţie de specificul unităţii:
- unităţi şcolare care funcţionează în două schimburi – 5 p
- unităţi şcolare cuprinse în programe cu finanţare extrabugetară – 5 p
- unităţi şcolare cu cantină, internat şi ateliere – 7 p
- unităţi şcolare cu cantină şi internat sau grădiniţe cu program
prelungit – 6 p
 gradul de implicare în îmbunătăţirea condiţiilor şi dotărilor din cadrul
unităţii din care:
- obiecte de inventar dotări M.E.C.T.

3.

4.

5

4p

7p

5p

- mobilier
- reparaţii curente

5p
5p

- reparaţii capitale
Comunicare şi relaţionare

5p
10 p

 activitatea în cadrul unor comisii de lucru la solicitarea ISJ, a
consiliului local sau a altei autorităţi.- 1 p/ solicitare, maxim 5 p.

5p

 activitate de lider sindical la nivel local sau judeţean – 1 p./an, maxim
5p

5p

Managementul carierei şi al dezvoltării personale.
 Studii :
– superioare de lunga durată economice sau tehnice: 4 p.
– superioare de scurtă durată economice sau tehnice: 3 p.
– medii, spec.economica/tehnică: 1 p

8p
4p

 Perfecţionări: 1 p. pentru fiecare curs de formare/ perfecţionare sau
stagiu finalizat - max. 5 p. (pentru cursurile cu aceeaşi tematica se va
acorda un singur punct)

5p

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii
unităţii şcolare
 Contribuţie proprie la dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu
autorităţile publice locale.
 Contribuţia personală la promovarea ofertei educaţionale a unităţii
TOTAL

8
4p
4p
100 p

Nota 1 : pentru afirmaţiile din dosar se vor anexa acte doveditoare.
Nota 2 : pentru candidaţii încadraţi pe jumătate de normă în specialitatea pentru care se face evaluarea, se acordă jumătate
din punctajul prevăzut la fiecare dintre criteriile de evaluare din prezenta fişă de evaluare.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
Prof. Ovidiu BĂSCEANU
MEMBRII SUBCOMISIEI DE EVALUARE

