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CRITERII

1. Criteriul privind activităţile complexe specifice postului – 90 puncte

a) Nivelele de învăţământ/tipul unității în care îşi desfăşoară
activitatea
• preșcolar
• primar
• gimnazial
• liceal
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• professional postliceal/ maiștri
1
• cantină
• internat
• Club sportiv/CJRAE/ Palatul copiilor etc.
b) Numărul de clădiri aflate în administrarea unității școlare
• mai mult de trei imobile în administrare
• trei imobile în administrare
• un imobil în administrare
c) Numărul de posturi ocupate pe funcţia de administator de
patrimoniu în unitatea şcolară
• 1 post
• 2 posturi
d) Numărul de elevi/ preşcolari
• peste 800
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• între 400-800

5

• până la 400
e) Complexitatea şi dificultatea
activităţii

58

• Utilizarea curentă a tehnologiei informatice în activitatea zilnică
(conducerea gestiunilor informatic, etc)

7

• Gestionarea datelor legate de patrimoniul unității în cadrul
platformelor SIIIR, etc.

8

• Preocuparea pentru îmbunătățirea şi dezvoltarea bazei tehnicomateriale (întocmirea documentaţiei de achiziţie publică)

7

• Utilizarea Sistemului informatic colaborativ pentru mediu
performant de desfăşurare al achiziţiilor publice - SICAP

8

• Îndeplinirea unor sarcini suplimentare fişei postului: casierie,
responsabil P.S.I., etc

6

• Întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice
• Rezultatele controalelor efectuate de Primării, PCI, PSM,
Poliţie, DSP, DSV, alte organisme de control
• Contribuţia individuală avută în organizarea examenelor de
bacalaureat, examene evaluare naţională, olimpiade şcolare,
activităţi cultural-sportive, etc (2 pct. pentru fiecare, nu mai
mult de 7 pct.)
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2. Criteriul privind performanţele deosebite în activitatea
specifică postului - maximum 40 puncte
a) Activităţi de perfecţionare, completări de studii (0,5 pct./curs
pentru perfectionare, 1 punct /curs completare studii, nu mai mult
de 4 pct.)
b) Elaborarea şi publicarea de articole de specialitate, cărţi în
domeniul educaţional înregistrate cu ISBN/ISSN, suport de curs
etc. . Se punctează cu 1 pct. pe publicaţie, nu mai mult de 3 pct.
(certificare prin copie conform cu originalul
c) Comunicări/prezentări în cadrul unor simpozioane în
specialitate: judeţean (0.50 pct.) naţional (0.50 pct), internaţional
(1 pct) pe activitate, Certificare prin copie conform cu originalul.
nu mai mult de 2 puncte
d) Autonomie şi iniţiativă în realizarea de proceduri pentru un
management performant al activităţii administrative (0.50 pct.
pentru fiecare, nu mai mult de 6 pct.)

e) Membru al echipei de implementare a sistemului de control
intern managerial la nivelul unităţii conform OSGG 400/2015,
respectiv 600/2018; 1 punct/an (certificare prin copie conformă
cu originalul a deciziei de numire a comisiei şi adeverinţă emisă
de conducerea şcolii) nu mai mult de 5 puncte.
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f) Aportul adus la promovarea unei bune imagini a unităţii de
învăţământ în relaţiile cu instituţiile superioare ( ISJ, CJ,
Primărie, etc
g) Activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social
h) Activitate în domeniul sindical la nivel de unitate şcolară/lider
de sindicat în unitatea şcolară/ membru în Consiliul Judeţean al
Sindicatului din Învăţământ Gorj
i) participarea în cadrul comisiilor pentru organizarea
concursurilor/ examenelor de angajare în alte instituții școlare,
activitate în comisii de lucru neremunerate de la nivelul
Inspectoratului Şcolar – 1 punct/ comisie, nu mai mult de 10 pct.
3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea
în proiecte - maximum 15 puncte
Participarea la proiecte cu finanţare europeană
nerambursabilă: Erasmus, POSDRU, POCU,
transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare/ programe
de formare profesională
• participare în calitate de membru în echipa de implementare/
organizare
• participare în calitate de grup ţintă
• participare în calitate de membru în echipa de implementare/
organizare
• participare în calitate de grup ţintă
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4.Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea
instituţională - maximum 5 puncte
Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de
învăţământ având ca obiect creşterea calităţii procesului de
învăţământ: sponsorizări/donaţii 0.5 puncte/contract.
(certificare prin copie conform cu originalul a contractului de
sponsorizare sau alte documente doveditoare), nu mai mult de 3
puncte
Realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/ instituţii
în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele
stabilite 0.5 puncte/contract. (certificare prin copie conform cu
originalul a contractului de sponsorizare sau alte documente
doveditoare), nu mai mult de 2 puncte
PUNCTAJ TOTAL

5

3

2

150
Semnătura candidat ________________

Data ______________________
Total

Autoevaluare

Evaluare C.C

Evaluare C.J

Contestație

150 puncte

Evaluare C.C :
Nume și prenume,
Inspector școlar

*
**

Semnătura

Evaluare C.J :
Nume și prenume,
Președinte comisie

Semnătura

Comisia de contestații :
Nume și prenume,
Semnătura
Președinte comisie

La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) – i.5) este mai mare de 12 puncte, se acordă punctajul maxim de 12 puncte.
La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) – a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
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*** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) – b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
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