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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / REVIZIA 
DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data 

primirii Semnătura 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca Maria 15.02.2021  
3.2. Informare 1 Consiliul 

Profesoral 
Cadre 

didactice 
Conform statului de 

funcţii aprobat 
15.02.2021  

3.3. Informare 1 Personal 
didactic 
auxiliar 

Cadre 
didactice 
auxiliare 

Conform statului de 
funcţii aprobat 

15.02.2021  

3.4. Aplicare 1 Personal 
didactic 
auxiliar 

Cadre 
didactice 
auxiliare 

Conform statului de 
funcţii aprobat 

15.02.2021  

3.5. Informare 1 Secretariat Secretar Toma Gabriela 15.02.2021  
3.6. Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma Gabriela 15.02.2021  
3.7. Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma Gabriela 15.02.2021  
3.8. Informare 1 Sindicat Lideri 

sindicali 
Gheorghe Dan-Ionuț 

Diaconu Cristina 
Elena 

15.02.2021  

3.9 Alte 
scopuri 

 Postare pe 
site-ul şcolii 

    

 
 

4. SCOPUL PROCEDURII 
 

4.1. Stabilește modul de realizare a evaluării activităţii pentru personalul didactic auxiliar angajat al 
Școlii Gimnaziale Nr.39 – București, și asigură cadrul necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi 
transparentă; 
4.2. Asigură un cadrul metodologic procedural de evaluare anuală/parțială a angajaților, prin evaluarea 
performanţelor profesionale ale personalului didactic auxiliar, asigurând corelația între cerinţele postului 
ocupat definite prin fișa postului și calitatea activității angajatului exprimată prin fișa de evaluare 
anuală/parțială; 
4.3. Stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor 
de evaluare precum şi instrumentele de evaluare. 
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organe abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control; 
4.5. Sprijină conducerea unității în luarea deciziilor; 
4.6. Alte scopuri; 

 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE 
 

5.1. Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează personalul angajat al școlii, cointeresat de 
domeniul procedural; 

5.2. Procedura operațională modul în care se desfășoară activitatea de evaluare a personalului didactic 
auxiliar din unitate, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare, și facilitează elaborarea 
planului de perfectionare și formare profesională; 
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6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
 

• Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, actualizată; 
• Legea 53/2003, privind Codul Muncii; 
• Standardele ARACIP privind evaluarea unităților de învățământ preuniversitar; 
• OME nr.3189/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/2011; 
• Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată 

prin OMECTS nr.6143/2011; 
• OMECTS nr.3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 
• Anexa la OMECTS nr. 3860/10.03.2011, privind stabilirea criteriilor și metodologiei de evaluare 

a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 
• Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
• OMEN nr.5447/31.08.2020, Anexa – Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar; 
• OMEN nr.4619/2014 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Legea nr.87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei; 

• Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
• Procedura operațională PO 69 SG39 (cu modificările și completările ulterioare); 
• Procedura operațională PO 73 SG39 (cu modificările și completările ulterioare); 
• Procedura operațională PO 74 SG39 (cu modificările și completările ulterioare); 
• C.C.M.U.N.S.A.Î.P. – I.Ș.M.B. în vigoare; 

 
7. DOCUMENTE CONEXE 

 
• Decizia internă Nr.1015/01.09.2020; 
• Tabel tip de difuzare a procedurii; 
• Anexa 1 – Adeverință privind acordarea calificativului anual/parțial; 
• Anexa 2 – Convocator evaluare anuală/parțială. 
• Anexa 3 – Fișa cadru a postului de bibliotecar - tip; 
• Anexa 4 – Fișa de autoevaluare/evaluare – bibliotecar - tip; 
• Anexa 5 – Fișa cadru a postului de informatician - tip; 
• Anexa 6 – Fișa de autoevaluare/evaluare – informatician - tip; 
• Anexa 7 – Fișa cadru a postului de secretar - tip; 
• Anexa 8 – Fișa de autoevaluare/evaluare – secretar - tip; 
• Anexa 9 – Fișa cadru a postului de administrator financiar (contabil) - tip; 
• Anexa 10 – Fișa de autoevaluare/evaluare – administrator financiar (contabil) - tip; 
• Anexa 11 – Fișa cadru a postului de administrator de patrimoniu - tip; 
• Anexa 12 – Fișa de autoevaluare/evaluare – administrator de patrimoniu - tip; 
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Pasul 1 
Întocmire şi distribuire PO. 

Pasul 2 
Stabilirea perioadei și a graficului de evaluare a activității personalului didactic auxiliar. 

Pasul 3 
Evaluarea personalului didactic auxiliar 

8. DESCRIERERE PROCEDURII 

8.1. Generalităţi: 
8.1.1. Informarea și prelucrarea procedurală a tuturor cadrelor didactice și didactice auxiliare și a 

organizațiilor sindicale prin reprezentanți la nivelul unității, prin proces verbal; 
8.1.2. Procedura are la baza prevederile OMECTS nr.6143/2011 privind Metodologia de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările și completările ulterioare; 
8.1.3. Evaluarea personalului didactic auxiliar stabilește etapele ce trebuie parcurse de către 

persoanele ce au aceasta activitate și are ca obiectiv principal asigurarea unui sistem motivaţional care 
să determine creșterea performanţelor profesionale individuale, în vederea promovării în gradele ori 
treptele profesionale imediat superioare. 

8.1.4. Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar din unitatea de învăţământ se realizează 
anual conform graficului stabilit prin hotărârea Consiliului de Administrație sau periodic, după caz, și 
are două componente: autoevaluarea, respectiv evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare. 

 
8.2. Resurse necesare: 
• Legislația specifică; 
• Calculator și imprimantă; 
• Dosare personale ale angajaților. 

 
8.3. Modul de lucru: 

Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al prezentei 
proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: decembrie a.c. 
 

Conducerea unității stabilește perioada și graficul de evaluare a personalului didactic auxiliar, în 
concordanță cu prevederile metodologice și alte cerințe legale în vigoare; 

Informează personalul angajat interesat, în legătură cu deciziile luate în acest sens, pentru o 
transparență instituțională. 

Personalul didactic auxiliar supus evaluării are obligația de a fi prezent în unitate la locul, data și 
ora stabilită pentru evaluare, absentările vor fi justificate ulterior. 

Termen: septembrie sau după caz 
 

Conform perioadei și graficului de evaluare stabilite la nivelul C.A., personalul didactic auxiliar 
urmează a fi evaluat pe baza fișei de evaluare tip, în corelare cu fișa postului. 

La încheierea procesului, fișa de evaluare va fi semnată de către evaluator și persoana evaluată, 
fișele de evaluare și eventualele documente anexate se vor îndosaria. 

Procesul de evaluare va fi consemnat în registrul de ședințe al C.A. . 
Ca urmare a evaluării, directorul unității emite decizie internă privind nota/calificativul obținut de 

angajat, și programele de instruire recomandate, după caz. 
Termen: septembrie sau după caz 
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La nivelul C.A., directorul împreună cu secretarul CA sunt responsabili de gestionarea fișelor de 

evaluare și a documentele conexe care fac obiectul evaluării anuale/parțiale a personalului didactic 
auxiliar, serviciul secretariat și arhivarea va asigura arhivarea acestora la dosarele personale ale 
angajaților. 

Termen: Permanent 
 

8.4. Descrierea procedurii 
Evaluarea personalului didactic auxiliar se face pe baza unei fișe de evaluare tip (Anexele 

3,5,7,9,11), prin acordarea unor calificative finale anuale sau parțiale; 
Activitatea de evaluare vizează personalul didactic auxiliar încadrat în unitatea școlară, având în 

vedere tipul şi norma de încadrare a fiecărui angajat. 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod sistematic și 

obiectiv a randamentului, a iniţiativei, a eficienţei și creativităţii, pentru fiecare salariat și trebuie facută 
cu probitate, deontologie profesională, realism și obiectivitate; 

Procedura are la bază documente ce au rol primordial în procesul de evaluare și în creșterea 
performanţelor personalului didactic auxiliar; 

În cazul în care un angajat, personal didactic auxiliar, îşi desfăşoară activitatea în unitatea de 
învăţământ o perioadă mai mică decât un an şcolar, atunci evaluarea parţială a activităţii se realizează 
pentru perioada efectiv lucrată în unitate, dar care trebuie să fie de minim 90 zile, iar încadrarea să fie 
de minim de 1/2 normă. 

Calificativul parţial va fi acordat de consiliul de administraţie conform punctajelor din domeniile 
cuprinse în fişa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului 
respectiv. 

Calificativul parţial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor 
anterioare. 

În cazul în care un angajat, personal didactic auxiliar, desfăşoară activitate în două sau mai multe 
unităţi sau instituţii de învăţământ, evaluarea anuală a activităţii se face în fiecare unitate cu personalitate 
juridică în care angajatul funcţionează. 

Cadrele didactice auxiliare au obligaţia să îşi completeze fişele de autoevaluare/evaluare în fiecare 
unitate de învăţământ. 

Unitatea de învăţământ respectivă are obligaţia de a elibera o adeverinţă din care să rezulte 
punctajul pe fiecare domeniu în parte. 

Aceste adeverinţe vor fi depuse de cadrul didactic auxiliar la unitatea de învăţământ unde are 
funcţia de bază. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ unde se face evaluarea finală şi acordarea calificativului. 

Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind 
acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare 
rezultatele auditării periodice a resursei umane din învăţământul preuniversitar realizată de 
inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată 
prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională etc., dacă acestea există şi fac referire explicită la activitatea 
cadrului didactic evaluat. 

Pasul 4 
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 
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8.4.1. Etapele evaluării: 
a) Autoevaluarea activității: 

- Se realizează de către fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de 
autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare; 

- Cadrul didactic auxiliar îşi completeză fişa de autoevaluare a activităţii desfăşurate şi o depune, 
însoțită de raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei 
prevăzute în graficul de evaluare din metodologie, în vigore. 

 
b) Evaluarea activității: 

- Evaluarea activității cadrelor didactice auxiliare este realizată la nivelul compartimentului 
funcțional, pentru fiecare persoană evaluată, prin evaluare obiectivă, punctaj acordat de către toți 
membrii compartimentului funcțional, pentru fieare persoană evaluată; 

- La solicitarea membrilor Compatimentului funcțional, dacă este cazul, cadrele didactice 
auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat 
la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la 
portofoliul personal; 

- Evaluarea activităţii cadrelor didactice auxiliare se realizează în cadrul şedinţelor 
Compartimentului funcțional, conform graficului de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 

- Responsabilul Compartimentului funcțional completează rubrica de evaluare menţionată în fişa 
de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi 
înaintează consiliului de administraţie fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei. 

 
c) Evaluarea finală a activității: 

- Evaluarea finală a activităţii personalului didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ, conform graficului de evaluare prevăzut de metodologie, în 
vigore, în prezența cadrului didactic evaluat;. 

- La solicitarea Consiliului de Administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice auxiliare depun, 
ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, 
doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal; 

 
 

8.4.2. Domeniile și criteriile de evaluare: 
Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către personalul didactic auxiliar prezentată 

în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fişei cadru de autoevaluare/evaluare, anexă a 
metodologiei în vigoare, ţinându-se seama de domenii şi criterii de performanţă care trebuie îndeplinite 
de fiecare cadru didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea. 

Pentru evaluarea personalului didactic auxiliar se au în vedere domeniile de evaluare şi criteriile 
de performanţă specifice categoriilor de personal auxiliar, conform metodologiei în vigoare, anexe ale 
prezentei proceduri. 

 
 

8.4.3. Grila de punctaj: 
Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este: 

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; 
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine; 
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător; 
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. 



7/48 

 

 

8.4.4. Fișa de autoevaluare/evaluare a cadrelor didactice auxiliare: 
 Este prezentată în Anexele 4,6,8,10,12 la prezenta procedură și face parte integrantă din 

aceasta; 
 Este însoțită de raportul de autoevaluarea activității cadrului didactic auxiliar; 
 Fișa de evaluare este distribuită personalului didactic auxiliar, iar după completare și validare 

în CA face parte din dosarul personal al fiecărui angajat; 
 

8.4.5. Fișa postului pentru cadrele didactice auxiliare: 
 Este prezentată în Anexele 3,5,7,9,11 la prezenta procedură și face parte integrantă din 

aceasta; 
 Conţine datele de identificare ale persoanei, relaţiile contractuale de muncă, studiile efectuate, 

sarcinile de serviciu și eventualele sancţiuni aplicate; 
 Fișa postului este distribuită personalului didactic auxiliar la angajare și după fiecare revizuire 

efectuată la începutul anului calendaristic sau periodic, după caz; 
 Fișa postului, în dublu exemplar, face parte din dosarul personal al fiecărui angajat, un 

exemplar va fi arhivat în dosarul personal, celălalt exemplar va fi eliberat salariatului. 
 

8.4.6. Adeverința privind acordarea calificativului anual/parțial (Anexa 1) conţine: 
 data și numărul emiterii deciziei; 
 datele de identificare ale persoanei evaluate și ale evaluatorului; 
 perioada evaluată; 
 domeniile de evaluare și punctajele acordate; 
 punctajul și calificativul final al evaluării; 
 semnătura directorului și parafa unității; 
 semnătura secretarului unității. 

 
8.5. Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor 

Cadrele didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului acordat de 
Consiliul de Administraţie, în conformitate cu graficul de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 

Din Comisia de Contestații nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație, care au realizat 
evaluarea inițială în cadrul Compartimentului funcțional sau care au realizat evaluarea finală în 

Consiliul de Administrație. 
 

9.  RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII: 
 

a. Personalul didactic auxiliar: 
• La început de an (şi ori de câte ori este necesar) în şedinţele pe compartimente și servicii este informat 
şi prelucrat sub semnătură despre prevederile PO 70 SG 39, cu privire la procesul de evaluare anuală a 
activității prestate; 
• Personalul didactic auxiliar este informat sub semnătură de către directorul unității în legătură cu 
modificările survenite în legătură cu activitatea, la nivelul fișei postului sau a fișei de evaluare; 
• Cadrul didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii desfăşurate şi 
să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de învăţământ, 
conform perioadei prevăzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii. 
• Este prezent la momentul stabilit pentru evaluarea anuală și semnează de luare la cunoștință a 
notei/calificativului final acordat, atât pe fișa de evaluare, cât și în procesul verbal de ședință a CA; 
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• Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse 
la cunoştinţa fiecărui cadru didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului 
de administraţie; 
• În cazul înregistrării contestației cu privire la punctajul şi/sau calificativul acordat, poate solicita 
prezența la lucrările comisiei de contestaţii, a reprezentantului organizaţiei sindicale din unitatea de 
învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita 
consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. 

 
b. Compartimentul funcțional: 

• Este compus din toți membrii compartimentului funcțional; 
• Pentru buna organizare a activității specifice, la nivelul Compartimentului funcțional se întocmește 
un Proces Verbal, pe care toți membrii și-l asumă prin semnătură și îl înregistrează în registrul intern al 
unității; 
• Coordonatorul Compartimentului funcțional poate solicita, după caz, cadrelor didactice auxiliare 
supuse evaluării, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat 
la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la 
portofoliul personal; 
• Evaluarea activităţii cadrelor didactice auxiliare se realizează în cadrul şedinţelor la nivelul 
compartimentului funcțional, conform graficului de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 
• Coordonatorul Compartimentului funcțional completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de 
autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi 
înaintează consiliului de administraţie fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei; 
• În cazul în care la nivelul Compartimentului funcțional există un singur post, angajatul realizează 
autoevaluarea/evaluarea, urmând să înainteze, fișa de autoevaluare/evaluare înregistrată, completată și 
însoțită de raportul de autoevaluare, Consiliului de Administrație al unității pentru evaluarea finală. 

 
c. Conducerea unităţii 

• În cadrul ședințelor directorul/directorul adjunct informează şi prelucrează sub semnătură personalul 
angajat în legătură cu prevederile prezentei procedurii operaţionale; 
• La început de an (şi ori de câte ori este necesar) în şedinţele Consiliului Profesoral, respectiv 
Consiliului de Administrație informează şi prelucrează sub semnătură personalul didactic auxiliar în 
legătură cu prevederile PO 26 SG 39, cu privire la procesul de evaluare anuală/parțială a activității 
prestate; 
• Directorul unității informează sub semnătură personalul didactic auxiliar în legătură cu modificările 
survenite în legătură cu activitatea, la nivelul fișei postului sau a fișei de evaluare; 
• Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică auxiliară se operaţionalizează/ 
individualizează de către directorul şi directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ; 
• Stabilește împreună cu coordonatorul compartimentului funcțional și câte un reprezentant al fiecărei 
organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 
învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, indicatorii de performanță, cu 
respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 
• Emite decizia de numire a cordonatorilor de compartimente funcționale a personalului didactic 
auxiliar din unitate, până la data începerii activității de evaluare; 
• Solicită întrunirea Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului 
final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului didactic auxiliar; 
• Directorul unității, în urma hotărârii Consiliul de Administrație, informează sub semnătură personalul 
didactic auxiliar în legătură cu data, locul și ora la care se va efectua evaluarea personalului didactic 
auxiliar, prin intermediul unui Convocator (Anexa 2); 
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• Ca urmare a finalizării evaluării, în baza hotărârii C.A., directorul emite adeverința cu privire la 
acordarea calificativului anual/parțial pentru personalul didactic auxiliar evaluat (Anexa 1), și o 
înmânează sub semnătură acestuia, prin intermediul Serviciului Secretariat; 
• Numește prin decizie Comisia de soluţionare a contestaţiilor aleasă de Consiliul Profesoral; 
• Asigură permanent transparența procesuală și decizională în derularea evaluării. 

 
d. Consiliul de Administrație 

• Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual/periodic, după caz, de către consiliul 
de administraţie şi constituie anexă la contractul individual de muncă; 
• Aprobă propunerea directorului privind numirea coordonatorilor de Compartimente funcționale din 
unitate; 
• Analizează, dezbate și hotărăște aspecte legate de evaluarea personalului didactic auxiliar, în corelare 
cu prevederile legale în vigoare; 
• Se asigură de buna derulare a procesului de evaluare, de respectarea și aplicarea procedurii 
operaționale; 
• La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului 
didactic auxiliar; 
• Poate solicita, după caz, cadrelor didactice auxiliare supuse evaluării, ca anexe la raportul de 
autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile 
care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal; 
• Evaluarea finală a activităţii cadrelor didactice auxiliare se realizează în cadrul şedinţelor Consiliului 
de Administrație, conform graficului de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 
• Consiliul de Administrație primește, de la coordonatorii de Compartimente funcționale, fişele însoțite 
de procesul-verbal încheiat în cadrul şedinţei de evaluare a cadrelor didactice auxiliare din unitate, pe 
care le evaluează şi acordă propriul punctaj de evaluare şi stabileşte punctajul final de evaluare; 
• În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare 
angajat în parte. 
• Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic auxiliar în cauză care argumentează, la 
solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare. 
• Hotărârea consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor 
didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale PO74-SG39 în vigoare; 
• Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse 
la cunoştinţa fiecărui cadru didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului 
de administraţie; 
• Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în termen 
de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice auxiliare care nu au putut fi prezente 
pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie. 

 
e. Consiliul Profesoral 

• Este informat despre prezenta procedură operațională pe care o dezbate și o validează, precum și 
ulterioarele revizii survenite, ori de câte ori cadrul legal necesită; 
• Se reunește conform graficului și validează, prin vot majoritar, fişele de autoevaluare/evaluare ale 
cadrelor didactice auxiliare în baza cărora se stabileşte calificativul anual; 
• Alege Comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din 3 (trei) membri - cadre didactice din unitatea 
de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate morală, cu 2/3 din voturile valabil 
exprimate. 
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f. Secretariatul 
• Asigură informarea operativă a personalului didactic auxiliar cu privire la deciziile conducerii unității 
de învățământ în legătură cu aspectele vizate în prezenta procedură; 
• Pune în aplicare hotărârile C.A. și deciziile directorului în legătură cu evaluarea personalului didactic 
auxiliar, și informează conducerea unității în legătură derularea operațiunilor; 
• Comunică, sub semnătură, Hotărârea Consiliului de Administraţie cu punctajul şi calificativul 
acordat, cadrelor didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa 
consiliului de administraţie; 
• Asigură întocmirea și completarea dosarelor personale ale angajaților și arhivarea documentelor 
specifice activității. 

 
g. Coordonatorul compartimentului funcțional 

• Este numit prin decizia conducerii unității; 
• Stabilește împreună cu directorul/directorii adjunct/adjuncți ai școlii și câte un reprezentant al fiecărei 
organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 
învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, indicatorii de performanță, cu 
respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 
• Coordonatorul Compartimentului funcțional poate solicita, după caz, cadrelor didactice auxiliare 
supuse evaluării, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat 
la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la 
portofoliul personal; 
• Coordonatorul Compartimentului funcțional completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de 
autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi 
înaintează consiliului de administraţie fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei. 

 
h. Reprezentanții sindicali 

• Stabilesc împreună cu directorul și directorul/directorii adjunct/adjuncți ai școlii, cu coordonatorul 
compartimentului funcțional, indicatorii de performanță, cu respectarea domeniilor și criteriilor din 
fișele cadru; 
• Participă la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de observator, fără drept de vot; 
• Discuţiile, punctele de vedere ale observatorilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi sunt 
asumate de aceştia prin semnătură; 
• Ori de câte ori este necesar, observatorii sunt informați şi prelucrați sub semnătură în legătură cu 
prevederile procedurii operaționale PO26 SG39, privind evaluarea cadrelor didactice auxiliare din 
unitate, respectiv cu privire la legislația specifică în vigoare; 
• La solicitarea cadrului didactic auxiliar care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la 
lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de 
învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita 
consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. 

 
i. Comisia de Contestații: 

• Din Comisia de Contestații nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație, care au realizat 
evaluarea inițială în cadrul Compartimentului funcțional sau care au realizat evaluarea finală în Consiliul 
de Administrație; 
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• Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 3 (trei) 
membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate 
morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate; 
• Contestaţiile înregistrate în termen legal primesc rezoluție din partea Comisiei de Contestaţii, în cel 
mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere; 
• Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ competentă. 

 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 

 
In. 

 
Op. 

 
Ap. 

 
Ah. 

 
Ge. 

 
El. 

 
Vf. 

 
A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   

2. Director   X X   X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Membrii CP X  X      

5. Cadre didactice X        

6. Responsabil Comisie de 
Curriculum X 

 
X 

     

7. Organizații sindicale X X X      

8 Secretariat X X X X X    

 
10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA 

OPERAȚIONALĂ 
 

10.1. Definitii ale termenilor 
 
 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
Procedura operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 
de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea realizării activităţii cu privire 
la aspectul procedural 

2. Fișă de evaluare - document pe baza căruia se realizează evaluarea personalului nedidactic 

3. Fișa postului - document operaţional care prezintă în detaliu elementele cerute angajatului, 
pentru ca acesta să îsi poată desfășura activitatea în condiţii normale 

4. Calificativ - termen prin care este caracterizată o persoană sau un lucru; 
- sistem de notare în învățământ; 
- fiecare dintre indicațiile „excepțional”, „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” și 
„nesatisfăcător” cuprinse în acest sistem. 

5. Contestație - cale de atac prin opoziție la executarea unei hotărîri (judecătorești) sau prin care 
se cere anularea ei; (concr.); 
- act întocmit în acest scop; 
- plîngere adresată unui organ administrativ ierarhic superior împotriva actelor 
considerate ca ilegale ale organului inferior pentru revizuirea sau anularea unei 
hotărîri. 

6.  
Evaluare 

- a stabili valoarea aproximativă a unui bun, a unui lucru etc., a aprecia, a estima; 
- a examina calitativ și cantitativ stabilind prețul sau valoarea; 
- bilanț, socoteală; 
- a aprecia în unități de măsură corespunzătoare valoarea unei mărimi. 
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10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. RCOFUIP Regulament cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 
3. ROI Regulament de ordine interioară 
4. In. Informare 
5. Op. Operare 
6. Ap. Aplicare 
7. Ah. Arhivare 
8. Ge. Gestionare 
9. El. Elaborare 
10. Vf. Verificare 
11. A. Aprobare 
12. CA Consiliul de Administraţie 
13. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

Raport asupra 
respectării 

prezentei PO 

 
Director 

 
CA 

 
1 

 
1 

 
Dosar C.A. 

 
Permanent 
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12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Pagina 

 Coperta 1 
 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale; 

 
1 

2. 
Situaţia ediţiilor 
operaţionale; 

şi a reviziilor în cadrul procedurii 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 
procedurale 3 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 7 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 11 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 12 

12. Cuprins 13 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      
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ANEXA 1 – ADEVERINȚĂ PRIVIND ACORDAREA CALIFICATIVUL ANUAL/PARȚIAL 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXIIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 Nr. .......... / ....................... 
Sector 2, Bucureşti 

 
 

A D E V E R I N Ț Ă 
 

Prin prezenta, se adeverește că, domnul/doamna .................................................... , 
angajat al Școlii Gimnaziale Nr.39 – București, pe postul / funcția ................................. , 
în urma evaluării activității pentru perioada ................................ / anul școlar 20...-20 .... , 
a obținut următoarele: 

 
Nr. 
crt. DOMENII ALE EVALUĂRII PUNCTAJ 
1. Proiectarea activităţii  

2. Realizarea activităţilor didactice  

3. Comunicare și relaționare  

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale  

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii 
şcolare 

 

6. Conduita profesională  

 
 

Punctaj final al evaluării  

Calificativul final al evaluării  

 
 

DIRECTOR, SECRETAR, 
Prof. ................................... ............................................. 

( L.S. ) 
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ANEXA 2 – CONVOCATOR EVALUARE ANUALĂ/PARȚIALĂ 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 Nr. .......... / ....................... 
Sector 2, Bucureşti 

 
 
 
 

C O N V O C A T O R 
 
 
 

Prin prezentul, sunteți convocați la ședința Consiliului de Administrație al școlii în vederea 
stabilirii calificativului anual/parțial. 

 
NR. 

CRT. 
NUME ŞI PRENUME  

DATA 
INTERVAL 

ORAR 
SEMNĂTURA 

DE LUARE 
LA CUNOŞTINŢĂ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
...     
n     

 
 

Director, 

............................................. 
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ANEXA 3 – FIȘA CADRU A POSTULUI - BIBLIOTECAR - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA POSTULUI 

BIBLIOTECAR 

 
NR. ............ / ................... 

 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul . . . . . . . . . ., se încheie astăzi, ................... , prezenta fişă a postului: 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 
Specialitatea: . . . . . . . . . . 
Denumirea postului: . . . . . . . . . . 
Decizia de numire: . . . . . . . . . . 
Încadrarea: 

 
Cerinţe: 
- studii: . . . . . . . . . . 
- studii specifice postului . . . . . . . . . . 
- vechime . . . . . . . . . . 

 
Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a unităţii şcolare. 

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
1.1. Elaborarea documentelor de planificare și de organizare a activității de bibliotecă în 

concordanță cu: 
a) activitatea școlară anuală; 
b) R.O.I. și proceduri elaborate la nivelul unității; 
c) planul managerial al unității; 
d) specificul și particularitățile unității școlare. 

1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului; 
1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii. 
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timp; 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
2.1. Organizarea serviciilor de informare și documentare; 
2.2. Gestionarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de 

 
2.3. Acordarea de consultanță beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar); 

 

3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE 
3.1. Comunicarea și relaționarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar); 
3.2. Comunicarea și relaționarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, 

parteneri sociali); 
3.3. Monitorizarea și rezolvarea situațiilor conflictuale. 

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale; 
4.2. Formarea profesională și dezvoltarea în carieră; 
4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ȘCOLII 
5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunității educative și comunității 

locale; 
5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii școlare, al școlii și comunității locale, prin 

dezvoltarea de proiecte și parteneriate; 
5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice și a promovării deschiderii 

spre lumea contemporană. 
 

II. ALTE ATRIBUŢII 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de 
sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă, în condiţiile 
legii: . . . . . . . . . . 

 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

Director, 
(nume, semnătură, ştampilă) Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

. . . . . . . . . . 
 

Data: . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 

Am primit un exemplar.................................... 
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ANEXA 4 – FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – BIBLIOTECAR - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE 
în vederea acordării calificativului anual pentru 

BIBLIOTECAR 
Școala Gimnazială nr. 39 - București 

 
 

Numărul fișei postului: ................................ 
Numele și prenumele cadrului didactic auxiliar: ............................................................................... 
Perioada evaluată: .................................................... 
Calificativul acordat: .................................................. 

 
Domenii ale 

evaluării 
Criterii de 

performanță 
 

Indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 1.1. Respectarea 
normelor 

biblioteconomice în 
vigoare 

recomandate pentru 
funcţionarea 

bibliotecii şcolare. 
 

(4 puncte) 

1.1.1. Elaborarează planul managerial 
al compartimentului bibliotecă 1     

1.1.2. Asigură serviciul de evidență, 
catalogare, organizare a cataloagelor 1     

1.1.3. Asigură cresșterea fondurilor de 
publicații ale bibliotecii în funcție de 
dinamica pieței de tipărituri, caracterul 
enciclopedic, precum și resursele 
bugetare existente 

 
1 

    

  1.1.4. Prelucrează, descrie bibliografic 
și clasifică publicațiile intrate în 
colecțiile bibliotecii 

1 
    

1. 
Proiectarea 
activităţii 

1.2. Respectarea 
procedurilor 

existente la nivelul 
unității cu privire la: 

- efectuarea 
operațiilor în 
documentele de 

evidență (RFM, RI, 
Fișele de evidență, 

Fișe de cititor); 
- transmiterea 

informațiilor în 
interiorul și 

exteriorul unității. 
 

(7 puncte) 

1.2.1. Efectuează evidența primară, 
individuală și gestionară a colecțiilor in 
conformitate cu normele 
biblioteconomice uzuale 

1 
    

1.2.2. Numar de documente (cărți, 
publicații) intrate / înregistrate în 
documente de evidență a colecțiilor și 
aranjarea în raft . 

1 
    

1.2.3. Număr de clasificări/indexări ale 
publicațiilor pentru catalogul sistemic 1     

1.2.4. Număr de fișe bibliografice de 
catalog redactate și număr de referințe 
bibliografice. 

1 
    

1.2.5. Numărul cititorilor înscriși în 
anul școlar (an calendaristic) și la orice 
termen; 

1 
    

  1.2.6. Numărul zileler de inventariere 
(verificare) integrală a colecțiilor la 
termenul legal ; 

1 
    

  1.2.7. Se informează și pune la 
dispoziția utilizatorilor spre consultare 
instrumente de informare elaborate de 
biblioteca noastră sau de alte instituții 
similare din țară (bibliografii tematice, 
selective și adnotate) 

 
1 

    

http://www.studentie.ro/campus/informatii-utile-campus/Biblioteci_si_centre_informationale/ct-239-p-1
http://www.studentie.ro/campus/informatii-utile-campus/Biblioteci_si_centre_informationale/ct-239-p-1
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 1.3 Realizarea 
planificării 

calendaristice a 
activităţii 

bibliotecii în 
concordanţă cu 
structura anului 

şcolar şi adaptată 
la particularităţile 

unităţii 
 

(4 puncte) 

1.3.1. Valorifică activitatea de 
planificare a activității bibliotecii, de 
evidență statistică a acesteia 

1 
    

1.3.2.  Valorifică acțiunile educative, 
colaborând cu cadrele didactice, 
stimulând creativitatea elevilor; 

1 
    

1.3.3. Contribuie la procesul instructiv- 
educativ, desfășurat în școala pe baza 
planului întocmit 

1 
    

1.3.4. Participă activ, în strânsă 
colaborare cu cadrele didactice, la 
instrucţia şi educaţia elevilor 

1 
    

 
 

1. 
Proiectarea 
activităţii 

1.4. Proiectarea 
anumitor activităţi 

de iniţiere şi 
valorizare a 
dimensiunii 

educative a TIC în 
cadrul bibliotecii. 

1.4.1. Utilizează tehnologia informatică 
si comunicațională în cadrul bibliotecii 1 

    

1.4.2. Descoperă soluții flexibile pentru 
folosirea calculatorului în activitățile 
desfăşurate; 

 
1 

    

 (2 puncte)   

 1.5. Elaborarea de 
instrumente de 
planificare pe 

tipuri de activități: 
pedagogice, 
culturale, de 

comunicare și de 
gestionare a 
bibliotecii. 

 
(3 puncte) 

1.5.1. Amenajează un spaţiu de formare a 
elevilor în domeniul utilizării 
informaţiei, îndeosebi a celei pe care se 
bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, 
în acelaşi timp, a unui cadru primitor 
pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de 
cunoaştere şi curiozităţii acestuia 

 

1 

    

1.5.2 Pune la dispoziţia elevilor şi a 
profesorilor toate informaţiile necesare 
desfăşurării activităţii şcolare sau pentru 
lărgirea orizontului cultural al elevilor. 

1 
    

  1.5.3 Gestionează corespunzător spaţiul, 
pentru buna funcţionare a bibliotecii 
(orar de funcţionare, planificarea 
activităţilor, a bunurilor materiale 
(mobilier, materiale şi echipamente şi a 
fondului documentar pe tot parcursul 
anului şcolar 

 
 

1 

    

   20     

 2.1 Organizarea 
resurselor 

bibliotecii în 
vederea punerii 
lor la dispoziţia 
utilizatorilor în 

cadrul 
activităţilor. 
(6 puncte) 

2.1.1. Organizarea acțiunii de stimulare 
și îndrumare a elevilor privind utilizarea 
lucrărilor de referință, a cataloagelor, 
pentru dezvoltarea deprinderilor de 
autoinformare documentară ale muncii 
intelectuale, de studiu individual. 

 
 

3 

    

2.1.2. Sprijină elevii, organizând și 
desfășurând activități în cercuri diverse 3 

    

2. 
Realizarea 
activității 

2.2 Realizarea 
completă/corectă/l 
egală a operaţiilor 
biblioteconomice 

(catalogare, 
clasificare/indexar 

e, depozitare, 
evidenţă, 

împrumut, 
inventariere, 
casare) prin 

colaborare cu alte 
compartimente. 

2.2.1. Organizează sistemul de catalogare 
propriu, asigurând informații de 
actualitate asupra existenței și circulației 
fondurilor de publicații. 

 
2 

    

2.2.2. Participă la inventarierea 
(verificarea) anuală prin sondaj al 
colecțiilor bibliotecii la solicitsarea 
organelor financiar contabile. 

 
2 

    

2.2.3. Verifică colecțiile în vederea 
selecției pentru casare.  

2 

    

 (6 puncte)   



21/48 

 

 

Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 2.3 Gestionarea 
prin securitate şi 
bună păstrare a 

dotării şi 
colecţiilor 
bibliotecii. 

(6 puncte) 

2.3.1 Recupereaza la timp volumele 
imprumutate consultate)in anul scolar 2     

2.3.2 Menţine microclimatului în 
spaţiile de depozitare 2     

2.3.3 Respecta normele de conservare 
si securitate a colectiilor, a normelor de 
P.S.I.si P.M. 

2 
    

 
 

2. 
Realizarea 
activităţii 

2.4 Organizarea 
de expoziţii, vizite 

şi întâlniri 
tematice, ateliere 
de creaţie privind 

promovarea 
ofertei bibliotecii 
în comunitate şi 

atragerea 
cititorilor. 

(9 puncte) 

2.4.1. În colaborare cu cadrele 
didactice încurajează organizarea unor 
activități specifice care contribuie la 
dezvoltarea armonioasă a personalității 
elevilor: expoziții, concursuri, ateliere 
de creație, sesiunide comunicări. 

 
3 

    

2.4.2. Participă la promovarea imaginii 
unității de învățământ în comunitatea 
educațională și cea locală. 

3 
    

2.4.3. Atragere cititori prin acțiuni de 
promovare a cărții. 3     

 2.5 Adaptarea la 
complexitatea 
muncii pe baza 

nivelului de 
concepţie, de 

analiză şi sinteză a 
activităţii. 

(3 puncte) 

2.5.1. Se centrează pe utilizator, 
folosind servicii informaționale, cât 
mai intensiv tehnologia informației și 
cooperând cu tot efectivul pedagogic 
interesat. 

 
 

3 

    

   30     

 3.1. Asigurarea 
unei bune 

comunicări şi 
relaţionări la 

nivelintern (cu 
elevii, cadrele 

didactice, 
didacticauxiliare 

(6 puncte) 

3.1.1 Comunică şi relaţionează cu 
cadrele didactice , cu elevii, personalul 
didactic auxiliar, personalul 
nedidactic, directorul şcolii 

2 
    

3.1.2    Folosește modalităţi de 
comunicare eficiente 2     

3.1.3. Identifică modalităţi de 
comunicare adecvate situaţiilor 2 

    

 3.2. Comunicarea 
eficientă cu 

utilizatorii externi 
părinţi,comunitate 

şi parteneri. 
 

(4 puncte) 

3.2.1. Comunică şi relaţionează cu părinţii 
elevilor (la solicitări) 2     

3.2.2.    Construiește situaţii adecvate 
modului de lucru şi comunicare cu superiorii 
ierarhici externi şi adaptează bibliotecă la 
nivelul socio-cultural al comunităţii; 
Manifestă interesul pentru facilitarea 
schimbului de informaţii cu alţi factori 
externi. 

 
2 

    

3. 
Comunicare 

și 
relaționare 

3.3. Atragerea 
elevilor către 
activităţile 
bibliotecii şi 

stimularea lecturii 
(număr fişe de 

cititor). 
 

(4 puncte) 

3.3.1 Organizeaza acţiuni instructiv- 
educative , informativ-formative în 
colaborare cu cadrele didactice 

2 
    

3.3.2 Desfasoara actiuni de stimulare si 
indrumare a elevilor privind utilizarea 
lucrarilor de referinta,a cataloagelor pentru 
dezvoltarea deprinderilor de autoinformare 
documentara ale muncii intelectuale,de 
studiu individual,actiuni de promovare a 
cartii,produselor,serviciilor bibliotecii in 
scopul atragerii cititorilor. 

 

2 

    

 3.4 Consolidarea 
relaţiei dintre 

şcoală şi 
comunitate. 

(2 puncte) 

3.4.1.Se preocupa de consolidarea 
relatiei dintre scoala si comunitate  

2 
    

 3.5 Colaborarea 
cu instituţii de 

cultură şi educaţie 
în vederea 

realizării unor 
proiecte cu 

caracter cultural şi 
educativ. 
(4 puncte) 

3.5.1.Comunică cu diferite instituţii 
publice specifice, prin realizarea unor 
schimburi de experienţă cu alte unităţi 
şcolare, Biblioteca Judeţeană, 
Naţională etc. şi încheie 
parteneriate/proiecte educaţionale în 
vederea realizării scopului educativ al 
unităţii şcolare şi formarea unor 
competenţe specifice beneficiarului 
acestor proiecte. 

 
 

4 

    

   20     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 
 
 

4. 
Managemen 
tul carierei 

şi al 
dezvoltării 
personale 

4.1. Analiza 
nivelului şi 

stadiului propriei 
pregătiri 

profesionale. 
(8 puncte) 

4.1.1. Manifestă interes pentru 
dezvoltarea profesională proprie 3     

4.1.2. Are capacitatea de a se integra în 
sistemul de formare prin participarea la 
cursuri de specialitate,etc. 

3 
    

4.1.3. Identifică necesarul de 
autoinstruire în funcţie de dinamica 
informaţiei în domeniu. 

2 
    

4.2. Participarea 
permanentă la 

cercuri şi activităţi 
metodice lanivel 

local/ 
judeţean/naţional 

(1 punct) 

4.2.1. Participa la toate consfătuirile .  

1 

    

4.3. Participarea la 
programe de 
formare în 

vederea 
dezvoltării 
profesionale. 

(1 punct) 

4.3.1. Se implică în activităţi metodice 
organizate la nivelul I.S.M.B, C.C.D, 
cercurile pedagogice ale 
bibiotecarilor. 

 

1 

    

   10     

 
 
 
 
 

5. 
Contribuţia 

la      
dezvoltarea 
instituţional 

ă 
şi la 

promovarea 
imaginii 

şcolii 

5.1. Realizarea 
integrală şi la timp 

a atribuţiilor 
stabilite prin fişa 

postului. 
(3 puncte) 

5.1.1 Se remarcă prin modul de 
realizare a sarcinilor de serviciu, 
utilizarea resurselor, responsabilitate, 
punctualitate,  operativi-tate, 
comunicare, cooperare, flexibilitate, 
spirit colegial, creativitate, imaginație, 
competență, solicititudine pentru alte 
sarcini, existența/inexistența 
reclamațiilor de orice natură, 
imprumut interbibliotecar, sprijin 
tehnic, audiovizual; 

 
 
 

3 

    

5.2. Respectarea 
Regulamentului de 

organizare şi 
funcţionare a 

bibliotecii şcolare şi 
a Regulamentului 

intern al bibliotecii 
şcolare, respectarea 
normelor de conse- 
rvare şi securitate a 
colecţiilor, a norme- 
lor şi procedurilor de 
sănătate şi securitate 
a muncii, PSI şi ISU 

(4 puncte) 

5.2.1 Respecta normele 
biblioteconomice in vigoare 
recomandate pentru biblioteca 
scolara.Respecta R.O.F.U.I.P.si 
R.OI.si Regulamentul intern al 
bibliotecii scolare,respectiv sarcinile 
bibliotecarului 

 

2 

    

5.2.2 Respecta normele de conservare 
si securitate a colectiilor, a normelor de 
P.S.I. P.M. 

1 
    

5.2.3 Participă la instrucţiunile 
generale şi periodic al angajaţilor 1 

    

5.3. Promovarea 
valorilor culturale 

româneşti prin 
realizarea de 
parteneriate 
educative 

naţionale şi 
internaţionale. 

(4puncte) 

5.3.1.Desfasoara activităţi culturale şi 
de cooperare, promovand biblioteca 
prin publicarea de articole în domeniul 
educaţiei 

2 
    

5.3.2 Asigura baza logistica pentru 
activităţile extracurriculare şi cursurile 
şcolare , care să vină în sprijinul 
dezvoltării civice a elevului în vederea 
deschiderii orizontului către lumea 
contemporană 

 
2 

    

5.4. Iniţiative 
personale 

privind stimularea 
donaţiilor şi 

obţinerea unor 
sponsorizări în 

scopul dezvoltării 
resurselor 
bibliotecii. 
(2 puncte) 

5.4.1. Stimulează donațiile și obținerea 
unor sponsorizări pentru dezvoltarea 
fondului de carte. 

 
 

2 

    

5.5. Utilizarea 
raţională şi 

5.5.1  Se consulta cu cadrele didactice 
si elevii si se am axeaza pe cumpararea 
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 eficientă a 
alocaţiilor 

bugetare pentru 
achiziţii, 

abonamente. 
(2 puncte) 

de exemplare mai putine de acelasi 
autor pentru a cuprinde in lista cat mai 
multe volume 

 
2 

    

   20     
 6.1 Manifestarea 6.1.a. Promovarea unei atitudini de 

înaltă ținută morală față de colegi, 
educabili și părinții acestora. 

 
 

2 

    
 atitudinii morale şi 
 civice (limbaj, ţinută, 
 respect, 
 comportament), 
 respectarea şi 

6. 
Conduita 

promovarea 
deontologiei 
profesionale 

profesională (2 puncte) 
6.2Respectarea si 6.2.a. Respectarea normelor 

deontologice potrivit statutului 
cadrului didactic. 

     
 promovarea  

 deontologiei 
profesionale şi a 3 

 respectul faţă de  

 ceilalţi.  

 (3puncte)  

   5     
TOTAL   100     

 
 

Data: Nume și prenume: Semnături: 
 
 

• Cadru didactic auxiliar evaluat ..................................................... ..................... 
• Responsabil Compartiment ..................................................... ..................... 
• Responsabil Comisie de Contestații ..................................................... ..................... 
• Director ...................................................... .................... 
• Membrii CA ...................................................... .................... 

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

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

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

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

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

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

...................................................... .................... 
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ANEXA 5 – FIȘA CADRU A POSTULUI – INFORMATICIAN - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA POSTULUI 

INFORMATICIAN 

 
NR. ............ / ................... 

 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul . . . . . . . . . ., se încheie astăzi, ................... , prezenta fişă a postului: 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 
Specialitatea: . . . . . . . . . . 
Denumirea postului: . . . . . . . . . . 
Decizia de numire: . . . . . . . . . . 
Încadrarea: 

 
Cerinţe: 
- studii: . . . . . . . . . . 
- studii specifice postului . . . . . . . . . . 
- vechime . . . . . . . . . . 

 
Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a unităţii şcolare. 

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
1.1. Analizarea soft-urilor educaționale; 
1.2. Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii; 
1.3. Elaborarea documentelor de proiectare; 
1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 
2.1. Asigurarea asistenței tehnice tuturor profesorilor școlii; 
2.2. Organizarea și întreținerea echipamentelor de calcul și a soft-urilot necesare activităților 

de predare-învățare; 
2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 
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3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 
3.1. Implicarea / participarea la realizarea activităților extracurriculare; 
3.2. Implicarea partenerilor educaționali, realizarea de parteneriate; 

 
4. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE 
4.1. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii; 
4.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii; 
4.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială; 
4.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității; 
4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul și în afara unității școlare. 

 
5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 
5.2. Participarea la activitățile metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare; 
5.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite. 

 
6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ȘCOLII 
6.1. Implicarea în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale; 
6.2. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității; 
6.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale; 
6.4. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor; 
6.5. Organizarea activităților privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate și 

securitatea a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă, în condiţiile legii: . . 
. . . . . . . . 

 
II. ALTE ATRIBUŢII 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: . . . . . . . . . . 
 

Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

Director, 
(nume, semnătură, ştampilă) Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

. . . . . . . . . . 
 

Data: . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 

Am primit un exemplar.................................... 
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ANEXA 6 – FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – INFORMATICIAN - TIP 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE 
în vederea acordării calificativului anual pentru 

INFORMATICIAN 
Școala Gimnazială nr. 39 - București 

 
 

Numărul fișei postului: ................................ 
Numele și prenumele cadrului didactic auxiliar: ............................................................................... 
Perioada evaluată: .................................................... 
Calificativul acordat: .................................................. 

 
Domenii ale 

evaluării 
Criterii de 

performanță 
 

Indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Proiectarea 
activităţii 

1.1. Gestionarea şi 
verificarea 

permanentă a stării 
de funcţionare a 

echipamentelor de 
calcul din dotare şi 
asigurarea utilizării 
în bune condiţii a 

acesteia. 

1.1.1. Alegerea unei strategii optime 
pentru gestionarea şi verificarea stării 
de funcţionare a echipamentelor de 
calcul 

2 
    

1.1.2. Utilizarea bazei logistice 
existente în unitatea de învăţământ  

2 
    

1.2. Întreţinerea şi 
administrarea reţelei 

INTERNET a 
şcolii. 

1.2.1. Realizarea întreţinerii reţelei 
INTERNET a şcolii 

2     

1.2.2. Administrarea în bune condiţii a 
reţelei de INTERNET a şcolii 

2     

1.3. Implicarea în 
activităţile de 

proiectare a ofertei 
educaţionale la 
nivelul unităţii. 

1.3.1. Elaborarea documentelor de 
proiectare 

2     

1.3.2. Întocmirea planificărilor 
calendaristice conform legislaţiei în 
vigoare până la termenul stabilit. 

2 
    

1.3.3. Actualizarea documentelor de 
proiectare didactică 

2     

1.3.4. Analizarea softurilor 
educaţionale 

2     

1.4 Participarea la 
activităţi 

extracurriculare 
corelate cu 
obiectivele 

curriculare extrase 
din planul 

managerial al 
unităţii. 

1.4.1. Punctualitate şi participarea la 
realizarea întocmai şi la timp a 
activităţilor planificate 

2 
    

1.4.2. Pregătirea activităţii practice- 
aplicative (resurse materiale, mijloace) 

 
2 

    

   20     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 2.1. Asigurarea 
asistenţei tehnice 
profesorilor de 
altă specialitate 

decât informatică 
în timpul orelor 
desfăşurate în 

laboratorul AEL 
sau în oricare alt 

laborator de 
informatică 

2.1.1. Înlesnirea folosirii de către 
profesori a soft-urilor educaţionale 2     

i. Înlesnirea folosirii de către 
profesori a mijloacelor audio-vizuale 
moderne din dotarea şcolii 

2 
    

ii. Asistarea profesorilor în timpul orelor 
desfăşurate în laboratorul de informatică 2     

i.Realizarea   unor   acţiuni   comune 
cadru didactic – informatician 2 

    

  
2.2 Activitati 

specifice postului 

2.2.1. Asigurarea fluenţei fluxurilor 
informaţionale în interiorul şi în 
exteriorul unităţii de învăţământ si 
întocmirea  corectă  şi  transmiterea către 
inspectoratul şcolar şi alte instituţii a 
situaţiilor solicitate, la termenele stabilite 

 
3 

    

  2.2.2 Cunoaşterea, aplicarea şi 
respectarea legislaţiei în vigoare, în 
cadrul activităţii proprii (norme si 
metodologii in vigoare privind 
examenele naţionale, competenţe 
profesionale, etc) 

 
3 

    

 
2. 

Realizarea 
activității 
didactice 

 2.2.3. Asigurarea incarcarii SIIIR, in 
termenele stabilite, corectitudinea 
introducerii datelor si coordonarea 
scolilor arondate centrului de colectare 
date 

 
3 

    

2.2.4. Introducerea şi verificarea datelor 
- programele ,,Euro 200’’, ,,Bani de 
liceu’’,alte burse . 

3 
    

  2.2.5. Încărcarea datelor în aplicaţia 
dedicată completării diplomelor de 
bacalaureat, certificatelor de absolvire, 
atestatelor profesionale, certificatelor de 
competenţe lingvistice, digitale şi 
profesionale, foilor matricole şi tipărirea 
actelor de studii 

 

3 

    

 2.3 Utilizrea şi 
gestionarea 
eficienta a 

resursele puse la 
dispoziţia 
postului: 

bibliotecă de 
software şi 

documentaţii, 
echipamente de 
tehnică de calcul 
şi auxiliare, etc. 

2.3.1. Responsabilitate, conștiinciozitate, 
punctualitate, operativitate, comunicare, 
cooperare, originalitate, inovație, 
flexibilitate, competență, competivitate 
în utilizarea eficientă a resurselor puse la 
dispoziția postului 

 
 
 

3 

    

 2.4 Participarea la 
activităţi scolare 
si extracurriculare 

2.4.1. Implicarea în organizare si 
participarea cu materiale de specialitate 
la cercuri, manifestari cultural artistice, 
concursuri, simpozioane locale, 
nationale, internaţionale, etc. 

 
2 

    

  2.4.2. Activitatea desfăşurată în cadrul 
unor  comisii , conform cerintelor 
procesului de invatamant). 

2 
    

   30     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 

3. 
Comunicare 
şi relaţionare 

3.1.Capacitatea de 
a comunica cu 
şefii ierarhic 
superiori, cu 
personalul 

didactic, didactic 
auxiliar şi 

nedidactic, cu 
elevii din unitatea 
şcolară precum si 

cu structurile 
ierarhice ale 

ISMB, MEN, 
reprezentati ai 

comunitatii locale, 
mass mediei, etc. 

3.1.1. Comunicare permanentă cu 
elevii şcolii 3     

3.1.2. Comunicare permanentă cu 
celelalte cadre didactice, responsabilii 
comisiilor 

3 
    

3.1.3. Comunicare permanentă cu 
conducerea şcolii. 3     

3.1.4. Comunicare permanentă cu 
beneficiarii din cadrul comunităţii – 
părinţi ai elevilor 

2 
    

3.1.4. Folosirea feed-back-ului furnizat 
de partenerii din comunitate pentru 
reglarea ritmului de desfăşurare a 
activităţii sale 

 
2 

    

3.2 Relaţionarea 
cu firmele 

producătoare de 
softuri, de 

echipamente de 
calcul, cu firmele 

care asigură 
service-ul 

echipamentelor de 
calcul, 

relaţionarea cu 
providerul de 
INTERNET. 

3.2.1. Comunicare permanentă cu 
firmele producătoare de softuri, de 
echipamente de calcul, cu firmele care 
asigură service-ul echipamentelor de 
calcul, relaţionarea cu providerul de 
INTERNET. 

 
 
 

2 

    

   15     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Managemen- 
tul carierei şi 
al dezvoltării 

personale 

4.1 Valorificarea 
competenţelor 

ştiinţifice, 
dobândite prin 
participarea la 
programele de 

formare/ 
perfecţionare 

4.1.1. Valorificarea competenţelor 
dobândite la cursurile de formare (prin 
redactarea documentelor, desfăşurarea 
demersului folosit etc.). 

 
2 

    

4.1.2. Redactarea unor articole 
metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări 
de specialitate. 

 
2 

    

4.2 Implicarea în 
organizarea 
activităţilor 
metodice la 

nivelul 
comisiei/catedrei 
de informatică 

4.2.1. Participarea activă la activităţile 
comisiilor metodice, consilii 
profesorale cu temă 

 

2 

    

4.3 
Realizarea/actuali 
zarea portofoliului 

şi dosarului 
personal 

4.3.1. Realizarea portofoliului personal 
al informaticianului şi actualizarea lui 
periodică 

 
3 

    

4.4 Manifestarea 
atitudinii morale 
şi civice (limbaj, 
ţinută, respect, 
comportament), 

respectarea şi 
promovarea 
deontologieie 
profesionale 

4.4.1. Respectarea programului de 
lucru prevăzut în fişa postului 3     

4.4.2. Respectarea tuturor atribuţiilor 
prevăzute în fişa postului  

3 

    

   15     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 5.1. Dezvoltarea 
de parteneriate şi 

proiecte 
educaţionale în 

vederea 
dezvoltării 

instituţionale 

-atragerea de parteneriate 
educaţionale. 2     

-redactarea unor proiecte educaţionale 2     
-valorificarea implicării în parteneriate 
şi proiecte educaţionale în vederea 
dezvoltării 
instituţionale. 

2 
    

5.2. Promovarea 
ofertei 

educaţionale 

Promovarea imaginii unităţii şcolare în 
cadrul sistemului de învăţământ, 
comunităţii locale si naţionale (oferte 
educaţionale, pliante, spoturi 
publicitare, site-ul şcolii, media, etc) 

 
2 

    

5.3. Realizarea/ 
participarea la 

programe/activităţi 
de prevenire şi 

combatere a violenţei 
şi comportamentelor 

nesănătoase în 
mediul şcolar. 

Participarea la proiecte / acțiuni 
organizate la nivelul școlii privind 
prevenirea și combaterea violentei 

 

2 

    

5.4. Respectarea 
normelor, 

procedurilor de 
sănătate şi securitate 
a muncii, de PSI şi 

ISU pentru toate 
tipurile de activităţi 
desfăşurate în cadrul 

unităţii de 
învăţământ precum 

şi a sarcinilor 
suplimentare. 

-cunoaşterea şi aplicarea procedurilor 
de sănătate şi securitate a muncii şi de 
PSI  prevăzute de legislaţia în vigoare. 

1 
    

-implicarea în acţiuni comune cu unele 
instituţii abilitate. 1     

-diseminarea normelor şi procedurilor 
elevilor şi întocmirea documentaţiei 
specifice. 

 
1 

    

5.5. Implicarea 
activă în crearea 

unei culturi a 
calităţii la nivelul 

organizaţiei. 

5.5.1. Disponibilitate la 
responsabilizare. 1     

5.5.2.  Autoperfecţionarea pentru 
realizarea sarcinilor în mod 
corespunzător şi exemplar. 

1 
    

   15     

 
 

6. 
Conduita 

profesională 

6.1. Manifestarea 
atitudinii morale și 

civice (limbaj, ținută, 
respect, 

comportament). 

6.1.1. Promovarea unei atitudini de 
înaltă ținută morală față de colegi, 
educabili și părinții acestora 

 
2 

    

6.2.Respectarea și 
promovarea 
deontologiei 
profesionale. 

6.2.1. Respectarea normelor 
deontologice potrivit statutului 
cadrului didactic 

 
3 

    

   5     

TOTAL   100     
 

Data: Nume și prenume: Semnături: 
 

• Cadru didactic auxiliar evaluat ..................................................... ..................... 
• Responsabil Compartiment ..................................................... ..................... 
• Responsabil Comisie de Contestații ..................................................... ..................... 
• Director ...................................................... .................... 
• Membrii CA ...................................................... .................... 

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

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

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

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

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

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

...................................................... .................... 
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ANEXA 7 – FIȘA CADRU A POSTULUI - SECRETAR - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA POSTULUI 

SECRETAR 

 
NR. ............ / ................... 

 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul . . . . . . . . . ., se încheie astăzi, ................... , prezenta fişă a postului: 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 
Specialitatea: . . . . . . . . . . 
Denumirea postului: . . . . . . . . . . 
Decizia de numire: . . . . . . . . . . 
Încadrarea: 

 
Cerinţe: 
- studii: . . . . . . . . . . 
- studii specifice postului . . . . . . . . . . 
- vechime . . . . . . . . . . 

 
Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a unităţii şcolare. 

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII – 
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii; 
1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului; 
1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului; 
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare; 
1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
2.1. Organizarea documentelor oficiale; 
2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii; 
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în 
programele de salarizare şi REVISAL; 
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2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor; 
2.5. Alcătuirea de proceduri. 

 
3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE 
3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului; 
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituției; 
3.3. Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment; 
3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor; 
3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți. 

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 
4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltarea în carieră; 
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar. 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ȘCOLII 
5.1. Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și 

promovarea imaginii școlii; 
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului; 
5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau director, care pot rezulta 

din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate; 
5.4. Respectarea ROI, normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire 

şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul 
unității de învățământ. 

 
II. ALTE ATRIBUŢII 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: . . . . . . . . . . 
 

Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

Director, 
(nume, semnătură, ştampilă) Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 
. . . . . . . . . . 

 
Data: . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 

Am primit un exemplar.................................... 
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ANEXA 8 – FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – SECRETAR - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE 
în vederea acordării calificativului anual pentru 

SECRETAR 
Școala Gimnazială nr. 39 - București 

 
 

Numărul fișei postului: ................................ 
Numele și prenumele cadrului didactic auxiliar: ............................................................................... 
Perioada evaluată: .................................................... 
Calificativul acordat: .................................................. 

 
Domenii ale 

evaluării 
Criterii de 

performanță 
 

Indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Proiectarea 
activităţii 

1.1.Respectarea 
planurilor 

manageriale ale 
şcolii. 

1.1.1.Elaborarea planului managerial al 
compartimentului secretariat pe baza 
activităţii şcolare anuale, al specificului 
şi particularităţilor unităţii şcolare 

3 
    

1.2 Implicarea în 
proiectarea 

activităţii şcolii, la 
nivelul 

compartimentului 

1.2.1 Coordonează întreaga activitate a 
serviciului secretariat în funcţie de 
nevoile şi necesităţile şcolii 

3 
    

1.2.2Vine în sprijinul desfăşurării 
activtăţii cu metode de lucru noi, care 
să îmbunătăţească activitatea 
compartimentului 

2 
    

1.3 Realizarea 
planificării 

calendaristice a 
compartimentului 

1.3.1Întocmeşte un plan de muncă 
anual şi pe semestre care să vină în 
sprijinul   activităţii   şi   îl   aduce   la 
cunoştinţa directorului, pentru aprobare 

3 
    

1.4 Cunoaşterea şi 
aplicarea legislaţiei 

în vigoare 

1.4.1.Se preocupă de procurarea şi 
păstrarea documentelor privind 
legislaţia şcolară (legi, decrete, 
hotărâri, ordine, regulamente, 
instrucţiuni) 

 
3 

    

1.5 Folosirea 
tehnologiei 
informatice în 

proiectare 

1.5.1 Verificarea zilnică a e-mailului şi 
a diferitelor programe informatice puse 
la dispoziţie de IS2,ISMB,MENCS,etc. 

3 
    

1.5.2 Se preocupă de achiziţionarea de 
software în vederea achiziţionării 
legislaţiei în vigoare şi a altor activităţi 
care vin în sprijinul compartimentului 
secretariat 

 
3 

    

   20     

 
2. 

Realizarea 
activităţilor 

2.1 Organizarea 
documentelor 

oficiale 

2.1.1 Transcrie, înregistrează în regim 
special deciziile emise de directorul 
unităţii: decizii examene, admitere, 
treceri la alte grupe de salarizare, 
acordare drepturi salariale, responsabili 
arhivă, comisii burse, etc. 

 
2 
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Realizarea 
activităţilor 

2.1 Organizarea 
documentelor 

oficiale 

2.1.2 Asigură înscrierea elevilor în 
învăţământul liceal si postliceal 
verificând documentele depuse la dosar 

2 
    

2.1.3 Răspunde de sigiliul unităţii, iar în 
perioada în care nu este în şcoală, acesta 
este predat directorului unităţii de 
învăţământ 

1 
    

2.1.4 Întocmeşte lucrările privind 
începerea anului şcolar, încheierea 
semestrelor, sfârşit de an şcolar ,situaţii 
operative 

1 
    

2.1.5 Întocmeşte fişa de încadrare a 
unităţii, baza de date cu titularii, , înscrie 
în fişele de încadrare anuale ale unităţii 
şcolare date privind: vechimea, salariul, 
gradele didactice şi statutul de încadrare 
( titular, detaşat, suplinitor) 

 
2 

    

2.1.6 Întocmeşte state de funcţii pentru 
personalul didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic 

1 
    

2.1.7 Întocmeşte la începutul fiecărui an 
şcolar ori de câte ori solicită ISMB, 
normarea personalului în norme, plata cu 
ora, inclusiv constituirea posturilor 
vacante 

 
1 

    

2.1.8 Înaintează către ISMB propunerile 
privind acordarea gradaţiilor de merit 
pentru toţi salariaţii 

1 
    

2.1.9 Ţine evidenţa evaluărilor anuale 
pentru întreg personalul şi transmite în 
scris rezultatele evaluării anuale 

1 
    

2.1.10 Întocmeşte baza de date cu elevii 
din clasele terminale în vederea pregătirii 
examenelor finale 

1 
    

2.2 Asigură 
ordonarea şi 

arhivarea 
documentelo

r unităţii 

2.2.1 Ordonează documentele din 
serviciul secretariat în funcţie de 
Nomenclatorul arhivistic 

1 
    

2.2.2 Stabileşte, conform 
Nomenclatorului unităţii termenele de 
păstrare a documentelor şcolare 

1 
    

2.2.3 Organizează arhiva unităţii pe 
compartimente de păstrare şi răspunde de 
gestionarea acesteia 

1 
    

2.3 Gestionarea 
documentelor 
pentru resursa 
umană a unităţii 
(cadre didactice, 
personal didactic- 
auxiliar, personal 

nedidactic). 
Înregistrarea şi 

prelucrarea 
informatică 

periodică a datelor 
în programele de 

salarizare şi 
REVISAL 

2.3.1 Transmite în timpul prevăzut de 
lege orice modificare privind angajaţii, 
către ITM, prin programul naţional 
REVISAL 

2 
    

2.3.2 Ţine la zi dosarele personale ale 
cadrelor didactice, didactic- auxiliar şi 
nedidactic 

2 
    

2.3.3 Ţine la zi evidenţa zilelor de 
concediu medical, concedii fără plată, 
concedii de odihnă 

1 
    

2.3.4 Întocmeşte formele de angajare 
pentru întreg personalul unităţii, 
întocmeşte dosarele personale ale 
salariaţilor, elaborează fişe operaţionale 
ale postului, fişe de evaluare anuală a 
personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic 

 

2 

    

2.3.5 Întocmeşte pontajele lunare şi 
alcătuieşte în programul Edusal de 
salarii, statul de personal 

1 
    

2.3.6 Întocmeşte deciziile de modificare 
a salariului, acordare spor vechime, 
gradaţie de merit,etc. 

1 
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 2.4 Întocmirea şi 2.4.1 Gestionează, completează şi      
 actualizarea eliberează actele de studii pentru  

 documentelor de absolvenţii şcolii (foi matricole,  

 studii ale elevilor certificate de echivalare a examenului de  

  capacitate,    diplome    de    absolvire a 
invatamantului   gimnazial),   precum şi 2 

  adeverinţele de studii pentru elevii  

2. 
 transferaţi   la   alte   unităţi   şcolare   , 

adeverinţe de autentificare elevilor care 
 

Realizarea 
activităţilor 

 sunt transferaţi în străinătate  

2.4.2 Înmatriculează în registrul 
matricol toţi elevii, completează  

2 

    

  situaţiile şcolare prin trecerea lor din 
  cataloagele şcolare în registrele 
  matricole, trece din cataloagele de 
  examen de corigenţe mediile obţinute de 
  elevi în registrele matricole 
 2.5 Alcătuirea de 2.5.1.Alcătuieşte proceduri operaţionale  

1 
    

 proceduri specifice compartimentului secretariat , 
  le actualizează în funcţie de nevoile 
  şcolii şi le aduce la cunoştinţă 
  directorului şcolii şi comisiei CEAC 
   30     

 
3. 

Comunicare 
şi relaţionare 

3.1.Asigurarea 
fluxului 

informaţional al 
compartimentului. 

3.1.1 Transmite toate situaţiile solicitate 
de forurile superioare 1     

3.1.2 Stabileşte compartimentul căreia i 
se adresează fiecare corespondenţă prin 
înscrierea în registrul intrare-ieşire şi o 
aduce la cunoştinţă de îndată 
directorului unităţii şi compartimentului 
destinatar 

 
2 

    

  3.1.3 Răspunde de popularizarea, 
împreună cu profesorii diriginţi, 
directorul şcolii, a tuturor normelor 
legislative şcolare în vigoare elevilor , 
părinţilor, cadrelor didactice şi 
personalul didactic- auxiliar şi 
nedidactic din şcoală 

 

1 

    

  3.1.4 Răspunde în termenele stabilite 
tuturor solicitărilor venite fie din parte 
personalului din şcoală cât şi de la alţi 
parteneri cu care vine în contact 

2 
    

 3.2.Raportarea 
periodică pentru 

conducerea 
instituţiei. 

3.2.1 Aduce la cunoştinţă conducerii 
şcolii toate situaţiile şi problemele 
serviciului secretariat, periodic şi vine 
cu iniţiativă în rezolvarea acestora 

2 
    

  3.2.2 Realizează raportul anual al 
activităţii serviciului secretariat şi îl 
aduce la cunoştinţă directorului unităţii 

1 
    

 3.3.Asigurarea 
transparenţei 
deciziilor din 
compartiment. 

3.3.1.Aduce la cunoştinţă tuturor 
destinatarilor deciziile elaborate în 
compartiment şi aprobate de director 
precum şi toate notele de serviciu 
personalului din unitate 

 
1 

    

 3.4. Evidenţa, 
gestionarea şi 

arhivarea 
documentelor. 

3.4.1.Intocmeşte anual inventarierea 
documentelor din compartiment , 
conform nomenclatorului arhivistic, şi , 
aprobat de director 

2 
    

 3.5. Asigurarea 
interfeţei privind 
comunicarea cu 

beneficiarii direcţi 
şi indirecţi. 

3.5.1 Are relaţii principiale cu toţi 
solicitanţii cu care vine în contact 2     

3.5.2 Aduce la cunoştinţă beneficiarilor 
termenele de primire a solicitărilor şi se 
încadrează în acest termen în vederea 
rezolvării situaţiilor 

2 
    

  3.5.3 Comunică cu tot personalul 
unităţii, elevi, părinţi cu privire la orice 
situaţie neprevăzută apărută 

1 
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
3. 

Comunicare 
şi 

relaţionare 

3.5. Asigurarea 
interfeţei privind 
comunicarea cu 

beneficiarii direcţi 
şi indirecţi. 

3.5.4 Contribuie specific la 
organizarea şi desfăşurarea 
examenelor , corigenţe, olimpiade 
şcolare, etc. 

2 
    

3.5.5 Asigură legătura unităţii şcolare 
cu ISMB, IS2,alte unităţi de 
învăţământ, etc, prin telefon, fax,e- 
mail 

1 
    

   20     

 
 
 
 
 
 

4. 
Managementu 

l carei şi al 
dezvoltării 
personale 

4.1 Identificarea 
nevoilor proprii de 

dezvoltare 

4.1.1.Manifestă interes în 
îmbunătăţirea  activităţii 
compartimentului secretariat şi 
stabileşte corect nevoile proprii de 
dezvoltare profesională 

 
3 

    

4.2 Participarea la 
activităţi de 

formare 
profesională şi 
dezvoltare în 

carieră 

4.2.1 Participă activ la cursuri de 
formare organizate de terţi parteneri cu 
privire la gestionarea resurselor umane 
din instituţia şcolară . 

3 
    

4.2.2 Se preocupă de permanenta 
perfecţionare şi îmbunătăţire a 
pregătirii profesionale, în vederea 
aplicării corecte şi complete a reformei 
învăţământului 

 
1 

    

4.3 Participarea 
permanentă la 

instrurile 
organizate de 

inspectorul şcolar. 

4.3.1 Participă la cursurile de 
perfecţionare, instructaje, consfătuiri 
organizate de inspectoratul şcolar 

 
3 

    

   10     

 
5. 

Contribuţia la 
dezvoltarea 

instituţională 
şi la 

promovarea 
imaginii 

şcolii 

5.1. Planificarea 
activităţii 

compartimentului 
prin prisma 
dezvoltării 

instituţionale şi 
promovarea 

imaginii şcolii. 

5.1.1 Redactează corespondenţa şcolii 2     

5.1.2 Propune programul serviciului 
secretariat spre aprobare conducerii 
şcolii în funcţie de programul unităţii şi 
relaţionarea cu toţi partenerii sociali, 
instituţionali 

 
1 

    

5.1.3 Contribuie la promovarea 
imaginii şcolii prin consolidarea unei 
relaţii bazate de respect şi asigurarea 
unui climat corespunzător principiilor 
educaţiei 

 
2 

    

5.1.4 Utilizează toate mijloacele de 
care dispune în vederea promovării 
unităţii şi contribuie cu propuneri în 
redactarea ofertei educaţionale. 

2 
    

5.2. Asigurarea 
permanentă a 
legăturii cu 
reprezentanţii 

comunităţii locale 
privind activitatea 
compartimentului. 

5.2.1 Asigură legătura permanentă a 
instituţiei cu comunităţile locale, 
aducând la cunoştinţă conducătorului 
unităţii toată corespondenţa 
desfăşurată şi răspunde de asigurarea 
în termenele stabilite a feed-back-ului 
cu aceşti factori externi 

 

2 

    

5.3. Îndeplinirea 
altor atribuţii 

dispuse de şeful 
ierarhic superior 
şi/sau directorul, 
care pot rezulta 
din necesitatea 

derulării în bune 
condiţii a 

atribuţiilor aflate 
în sfera sa de 

responsabilitate. 

5.3.1 Întocmeşte diverse situaţii 
necesare procesului instructiv-educativ 
şi activităţilor de secretariat 

 
 

2 

    

 
5.3.2 Utilizează produsele software din 
dotarea unităţii 

1     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 
Autoevaluare Compartiment Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
5. 

Contribuţia la 
dezvoltarea 

instituţională 
şi la 

promovarea 
imaginii 

şcolii 

5.4. Respectarea 
normelor, ROI, a 
procedurilor de 

sănătate şi 
securitate a 

muncii, de PSI şi 
ISU pentru toate 

tipurile de 
activităţi 

desfăşurate în 
cadrul unităţii de 

învăţământ. 

5.4.1 Respectă prevederile RI 1     
5.4.2 Respectă normele de sănătate şi 
securitate în muncă din unitate, PSI, 
ISU 

1 
    

5.4.3 Propune anual şi la fiecare 
angajare controlul medical al 
angajaţilor din punctul de vedere al 
sănătăţii în muncă. 

 

1 

    

   15     

 
 
 
 

6. 
Conduita 

profesională 

6.1 Manifestarea 
atitudinii morale 
şi civice (limbaj, 
ţinută, respect, 

comportament), (2 
puncte) 

6.1.a.Promovarea unei atitudini de 
inalta tinuta morala fata de colegi 
,educabili si parintii acestora ; 

 
 

2 

    

6.2Respectarea si 
promovarea 
deontologiei 

profesionale şi a 
respectul faţă de 

ceilalţi. 
(3puncte) 

6.2.a. Respectarea normelor 
deontologice potrivit statutului 
cadrului didactic; 

 
3 

    

   5     

TOTAL   100     

 
 

Data: Nume și prenume: Semnături: 
 
 

• Cadru didactic auxiliar evaluat ..................................................... ..................... 
• Responsabil Compartiment ..................................................... ..................... 
• Responsabil Comisie de Contestații ..................................................... ..................... 
• Director ...................................................... .................... 
• Membrii CA ...................................................... .................... 

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

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

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

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

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

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

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



37/48 

 

 

ANEXA 9 – FIȘA CADRU A POSTULUI – ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA POSTULUI 

ADMINISTRATOR FINANCIAR 
(CONTABIL) 

NR. ............ / ................... 
 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul . . . . . . . . . ., se încheie astăzi, ................... , prezenta fişă a postului: 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 
Specialitatea: . . . . . . . . . . 
Denumirea postului: . . . . . . . . . . 
Decizia de numire: . . . . . . . . . . 
Încadrarea: 

 
Cerinţe: 

- studii: . . . . . . . . . . 
- studii specifice postului . . . . . . . . . . 
- vechime . . . . . . . . . . 

 
Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a unităţii şcolare. 

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii; 
1.2. Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar; 
1.3. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare; 
1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Organizarea activității; 
2.2. Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate; 
2.3. Monitorizarea activității; 
2.4. Consilierea/îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori 

materiale;â 
2.5. Alcătuirea de proceduri; 
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3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE 
3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului; 
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituției; 
3.3. Asigurarea transparenței deciziilor din compatiment; 
3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor; 
3.5. Asigurarea transparenței privind licitațiile sau încredințările directe. 

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale; 
4.2. Formarea profesională și dezvoltarea în carieră; 
4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei; 
4.5. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar. 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 
5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii; 
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului; 
5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau director care pot rezulta 

din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate; 
5.4. Respectarea normelor, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul 
unității de învățământ. 

 
II. ALTE ATRIBUŢII 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: . . . . . . . . . . 
 

Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

Director, 
(nume, semnătură, ştampilă) Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 
. . . . . . . . . . 

 
 

Data: . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 

Am primit un exemplar.................................... 
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ANEXA 10 – FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE 
în vederea acordării calificativului anual pentru 

ADMINISTRATOR FINANCIAR 
(CONTABIL) 

Școala Gimnazială nr. 39 - București 
 

Numărul fișei postului: ................................ 
Numele și prenumele cadrului didactic auxiliar: ............................................................................... 
Perioada evaluată: .................................................... 
Calificativul acordat: .................................................. 

 
Domenii ale 

evaluării 
Criterii de 

performanță 
 

Indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 
 
 

1. 
Proiectarea 
activităţii 

1.1. Respectarea 
planurilor 

manageriale ale 
şcolii 

1..1.1. Cunoaşte planurile manageriale 
ale şcolii şi le respectă în vederea 
operaţionalizării  eficiente  a activităţii 
în compartimentul pe care îl reprezintă 

5 
    

1.2. Implicarea în 
proiectarea 

activităţii şcolii, la 
nivelul 

compartimentului 
financiar 

1.2.1. Se implică nemijlocit la 
proiectarea activităţii din şcoală 
împreună cu directorul şcolii în vederea 
stabilirii necesităţilor unităţii din punct 
de vedere financiar- contabil şi al 
dotărilor bazei logistice şi materiale a 
acesteia 

 

5 

    

1.3. Cunoaşterea şi 
aplicarea legislaţiei 

în vigoare 

1.3.1. Se implică activ în achiziţionarea 
de programe software în domeniul 
legislativ; 

3 
    

1.3.2. Se preocupă permanent de 
actualizarea bazei legislative din 
domeniul financiar –contabil şi 
cunoaşterea, aplicarea ei 

3 
    

1.4. Folosirea 
tehnologiei informatice 

în proiectare 

1.4.1. Are abilităţi de operare PC şi le 
foloseşte în proiectarea activităţii 4     

   20     

 
 
 
 

2. 
Realizarea 
activității 

2.1. Organizarea 
activităţilor 

2.1.1. Angajează unitatea şcolară, 
alături de director, în orice acţiune 
patrimonială 

2 
    

2.1.2. Întocmeşte planurile de venituri 
şi cheltuieli bugetare, extrabugetare la 
termenele şi în condiţiile stabilite de 
lege ; 

3 
    

2.1.3. Întocmeşte acte justificative şi 
documente contabile cu respectarea 
formularelor şi regulilor de alcătuire şi 
completare în vigoare; 

2 
    

2.1.4. Organizează şi exercită viza de 
control financiar preventiv în 
conformitate cu prevederile legale ; 

1 
    

2.1.5. Întocmeşte împreună cu 
conducerea şcolii planuri de venituri şi 
cheltuieli 

1 
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 2.2. Înregistrarea 
şi prelucrarea 
informatică 

periodică a datelor 
în programele de 

contabilitate 

2.2.1. Se preocupă permanent de 
înregistrarea şi prelucrarea periodică a 
datelor în programele de contabilitate; 

2 
    

2.2.2. Ţine evidenţa financiar –contabilă 
într-o bază de date electronică; 2     

2.2.3. Organizează şi selectează din 
sistemul electronic naţional ( SEAP) 
produsele care se vor achiziţiona 
conform referatelor aprobate; 

2 
    

  2.2.4. Răspunde de asigurarea fluxului 
financiar în programul de salarii Edusal 
al MECTS conform legislaţiei în vigoare. 

2 
    

 2.3. Monitorizarea 
activităţii 

2.3.1 Urmăreşte aplicarea şi respectarea 
tuturor dispoziţiilor legale privind 
salarizarea şi drepturile personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 
întocmeşte formele pentru efectuarea 
încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin 
conturi bancare, pentru urmărirea 
debitorilor şi creditorilor ; 

 
 

2 

    

 
2. 

Realizarea 
activității 

 2.3.2 Înregistrează toate operaţiunile de 
la bugetele locale (salarii şi cheltuieli 
materiale , buget de stat (burse, cheltuieli 
de transport, programul 100 euro, 
autofinanţare, venituri proprii) 

 
2 

    

2.4. Consilierea 
/îndrumarea şi 

controlul periodic 
al personalului 

care gestionează 
valori materiale 

2.4.1. Primeşte, verifică , operează în 
fişele analitice şi sintetice obiectele de 
inventar la nivel de şcoală, surse de 
finanţare; 

2 
    

2.4.2. Repartizează pe bază de referat de 
necesitate , materiale de întreţinere 
consumabile; 

2 
    

  2.4.3. Instruieşte şi controlează periodic 
personalul   care   gestionează valori 
materiale; 

1 
    

  2.4.4. Organizează inventarierea      
  valorilor materiale şi băneşti, instruieşte  

  şi   controlează    personalul   unităţii   în 
vederea  efectuării  corecte  a operaţiunii 

2 
  de inventariere  

 2.5. Alcătuirea de 
proceduri 

2.5.1. Elaborează şi actualizează periodic 
proceduri operaţionale pentru 
compartimentul financiar -contabil, le 
aduce la cunoştinţă directorului unităţii şi 
le comunică comisiei CEAC, adaptându- 
le la nevoile unităţii şcolare. 

 
2 

    

   30     

 3.1. Asigurarea 
fluxului 

informaţional al 
compartimentului. 

3.1.1. Organizează circuitul 
documentelor contabile şi înregistrarea 
lor în mod cronologic şi sistematic în 
evidenţa contabilă; 

 
3 

    

 
 

3. 
Comunicare 

și 
relaționare 

 3.1.2. Întocmeşte dările de seamă 
contabile şi cele statistice, precum şi 
contul de execuţie bugetară; 
Fundamentează necesarul de credite 
având în vedere necesităţile unităţii. 

3 
    

3.2. Raportarea 
periodică pentru 

conducerea 
instituţiei. 

3.2.1. Se preocupă permanent de 
aducerea la cunoştinţă a tuturor 
activităţilor din serviciul contabilitate 

2 
    

3.2.2. Cere avizul şi aprobarea 
directorului unităţii pentru toate 
propunerile privind componenţa 
comisiilor de recepţie pentru toate 
bunurile intrate în unitate prin dotări de la 
buget , din autofinanţare, donaţii,etc. şi a 
comisiei de casare. 

 

3 
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 

3. 
Comunicare 

și 
relaționare 

3.3. Asigurarea 
transparenţei 
deciziilor din 
compartiment 

3.3.1. Duce la îndeplinire deciziile cu 
privire la răspunderea materială, 
disciplinară şi administrativă a 
salariaţilor 

3 
    

3.4. Evidenţa, 
gestionarea şi 

arhivarea 
documentelor 

3.4.1. Clasează şi păstrează toare actele 
justificative de cheltuieli, documente 
contabile, fişele,balanţele de verificare 
şi răspunde de activitatea financiar- 
contabilă. 

 
3 

    

 3.5. Asigurarea 
interferţei privind 

licitaţiile sau 
încredinţările directe 

3.5.1. Coordonează activitatea de 
achiziţii conform legislatiei in vigoare. 3 

    

   20     

 4.1. Nivelul şi 4.1.1. Participarea la cursuri şi 

4 
    

 stagiul propriei programe de formare specifice postului 

4. 
Managemen 
tul carierei 

şi al 
dezvoltării 
personale 

pregătiri 
profesionale 

pe care este încadrată; 

4.2. Formare 
profesională şi 
dezvoltare în 

carieră 

4.2.1. Se preocupă de propria 
dezvoltare profesională şi manifestă 
interes în cunoaşterea legislaţiei în 
vigoare 

3 
    

4.3. Participarea la 4.3.1. Participă la cursurile de 

3 
    

 instrurile perfecţionare, instructaje, consfătuiri 
 organizate de organizate de inspectoratul şcolar 
 inspectorul şcolar.  

   10     

5. 
Contribuţia 

la 
dezvoltare 

5.1. Planificarea 
bugetară prin 

prisma dezvoltării 
instituţionale şi 

promovarea 
imaginii şcolii 

5.1.1. Întocmeşte lunar balanţele 
analitice la obiectele de inventar şi 
mijloace fixe; 

2 
    

5.1.2.  Verifică  legalitatea  trecerii pe 
cheltuieli  a  unor sume, în  limitele de 1 

    

a 
instituţiona 

lă şi la 
promovare 
a imaginii 

şcolii 

competenţă stabilite de lege; 
5.2. Asigurarea 
permanentă a 
legăturii cu 
reprezentanţii 

comunităţii locale 
privind activitatea 
compartimentului 

5.2.1. Transmite în termenul stabilit toate 
situaţiile către Consiliul local sector 2 şi 
ISMB şi comunică cu aceste instituţii cu 
privire la activitatea compartimentului 
financiar 

 
1 

    

5.2.2. Stabileşte obligaţiile către bugetul 
statului şi asigură vărsarea sumelor 
respective în termenele stabilite; 

1 
    

 5.2.3. Efectuează demersurile pentru 

1 
    

 fondurile necesare plăţii salariilor şi pentru 
 celelalte acţiuni finanţate de la bugetul de 
 stat sau local. 
 5.3. Îndeplinirea 

altor atribuţii 
dispuse de şeful 
ierarhic superior 
şi/sau directorul, 
care pot rezulta 
din necesitatea 
derulării în bune 

5.3.1. Urmăreşte încadrarea strictă în 
creditele aprobate pe toate coordonatele 
clasificaţiei bugetare; 

1 
    

5.3.2. Verifică statele de plată , 
indemnizaţiiile de concediu de odihnă, 
concediu medical , statele de plată a 
burselor,etc. 

1 
    

5.3.3. Întocmeşte lunar, balanţa sintetică de 
verificare pe  solduri şi  rulaje  ,  pe surse de 1 

    

 condiţii a 
atribuţiilor aflate 

în sfera sa de 
responsabilitate 

finanţare; 
5.3.4. Primeşte şi execută formele de 
proprire şi asigură realizarea titlurilor 
executorii în condiţii legale; 

1 
    

5.3.5. Întocmeşte OP-uri pentru furnizori, 1     
  întocmeşte centralizarea burselor; 
  5.3.6. Valorifică, centralizează listele de 2     
  inventar anuale ale patrimoniului 
 5.4. Respectarea RI, 5.4.1. Respectă prevederile RI 1     
 normelor şi 

5.4.2. Respectă normele de sănătate şi 
securitate în muncă din unitate, PSI, 
ISU. 

 

     procedurilor de  

 sănătate şi securitate  

 a muncii, de PSI şi  

 ISU pentru toate 
tipurile de activităţi 1 

 desfăşurate în cadrul  

 unităţii de  

 învăţământ.  

   15     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 

6. 
Conduita 

profesională 

6.1. Manifestarea 
atitudinii morale 
şi civice (limbaj, 
ţinută, respect, 
comportament). 

6.1.1. Promovarea unei atitudini de 
inalta tinuta morala fata de colegi 
,educabili si parintii acestora ; 

 
2 

    

6.2. Respectarea şi 
promovarea 
deontologiei 
profesionale. 

6.2.1. Respectarea normelor 
deontologice potrivit statutului 
cadrului didactic; 3 

    

   5     
TOTAL   100     

 
 

Data: Nume și prenume: Semnături: 
 
 

• Cadru didactic auxiliar evaluat ...................................................... ..................... 
• Responsabil Compartiment ...................................................... ..................... 
• Responsabil Comisie de Contestații ..................................................... ..................... 
• Director ...................................................... .................... 
• Membrii CA ...................................................... .................... 

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

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

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

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

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

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

...................................................... .................... 
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ANEXA 11 – FIȘA CADRU A POSTULUI – ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA POSTULUI 

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 

 
NR. ............ / ................... 

 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul . . . . . . . . . ., se încheie astăzi, ................... , prezenta fişă a postului: 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 
Specialitatea: . . . . . . . . . . 
Denumirea postului: . . . . . . . . . . 
Decizia de numire: . . . . . . . . . . 
Încadrarea: 

 
Cerinţe: 
- studii: . . . . . . . . . . 
- studii specifice postului . . . . . . . . . . 
- vechime . . . . . . . . . . 

 
Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a unităţii şcolare. 

 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului; 
1.2. Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor și accesoriilor necesare 

desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ; 
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul din unitatea de învățământ; 
1.4. Elaborarea tematicii și a graficului de control ale activității personalului din subordine. 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
2.1. Identificarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate 

problemele ce revin sectorului administrativ; 
2.2. Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 
2.3. Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de 

achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ, 
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2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil și imobil al unității de învățământ în registrul 
inventar al acesteia și în evidențele contabile; 

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin 
unității de învățământ; 

2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul școlii. 
 

3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE 
3.1. Asigurarea condițiilor de relaționare eficientă cu întregul personal al unității de 

învățământ; 
3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ; 
3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici și 

sociali. 
 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 
4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare, etc.; 
4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite prin 

formare continuă/perfecționare. 
 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 
IMAGINII ȘCOLII 

5.1. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității; 
5.2. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale; 
5.3. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și 

împlementarea proiectului instituțional, 
5.4. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor; 
5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unității. 

 
II. ALTE ATRIBUŢII 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de 
sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă, în condiţiile 
legii: . . . . . . . . . . 

 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

Director, 
(nume, semnătură, ştampilă) Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 
. . . . . . . . . . 

 
 

Data: . . . . . . . . . . 
 
 
 

Am primit un exemplar.................................... 
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ANEXA 12 – FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE – ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE 
( Cod document PO 26 SG39 ) 

 
 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE 
în vederea acordării calificativului anual pentru 

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Școala Gimnazială nr. 39 - București 

 
 

Numărul fișei postului: ................................ 
Numele și prenumele cadrului didactic auxiliar: ............................................................................... 
Perioada evaluată: .................................................... 
Calificativul acordat: .................................................. 

 
Domenii ale 

evaluării 
Criterii de 

performanță 
 

Indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Proiectarea 
activităţii 

1.1 Elaborarea 
documentelor de 

proiectare a 
activităţii conform 

specificului postului 
şi corelarea acestora 
cu documentele de 

proiectare ale 
unităţii de 

învăţământ. 

1.1.1. Elaborează planul de muncă 
anual şi semestrial pentru 
compartimentul administraţie în 
corelaţie cu planul managerial al 
unităţii şi îl aduce la cunoştinţă 
directorului şi subordonaţilor 
pers. nedidactic) 

 

2 

    

1.1.2. Predă la începutul fiecărui an 
şcolar sub inventar fiecărui învăţător/ 
diriginte al clasei sala de clasă cu toate 
dotările şi materialele didactice şi le 
preia la sfârşitul anului şcolar pe bază 
de process-verbal 

 
2 

    

1.1.3. Rezolvă, cu aprobarea 
directorului toate problemele ce revin 
sectorului administrativ-gospodăresc 

3 
    

1.1.4. Distribuie materiale de curăţenie 
şi întreţinere personalului din 
subordine pe baza bonurilor de consum 
aprobate de director 

1 
    

  1.1.5. Răspunde de buna planificare şi 
întrebuinţare a materialelor şi 
instalaţiilor pe care le are în subordine 

1 
    

 1.2. Implicarea în 
elaborarea 

documentelor de 
proiectare a 
activităţii 

compartimentului 
funcţional. 

1.2.1. Întocmeşte planul de pază , 
procesul-  verbal  privind predarea- 
primirea serviciului de pază al şcolii 

2 
    

1.2.2. Întocmeşte referat de necesitate 
pentru acţiuni de dotare, aprovizionare 
materială lucrări 

1 
    

1.2.3. Întocmeşte lunar / semestrial / 
anual situaţii pentru programul lapte 
corn 

2 
    

 1.3. Folosirea TIC 
în activitatea de 

proiectare. 

1.3.1. Tehnoredeactează toate 
materialele folosind tehnologia 
informaţiei 

1 
    

  1.3.2. Realizează baza de date cu 
privire la sectorul administraţie 1     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
1. 

Proiectarea 
activităţii 

1.4. Elaborarea 
tematicii şi 

graficului de control 
ale activităţii 

personalului din 
subordine. 

1.4.1. Elaborează grafice de control pentru 
persoanele din subordine şi îl prezintă 
directorului spre discutare aprobare 

1 
    

1.4.2. Urmăreşte aplicarea şi 
respectarea normelor de igienă 1     

1.4.3. Ia măsurile necesare pentru a se 
efectua la local şi la mobilierul 
deteriorate lucrările necesare 

2 
    

   20     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Realizarea 
activității 

2.1. Identificarea şi 
aplicarea soluţiilor 

optime, prin 
consultare cu 

conducerea unităţii, 
pentru toate 

problemele ce revin 
sectorului 

administrativ. 

2.1.1. Face propuneri de inlocuire a 
bunurilor ce nu mai pot fi folosite 
(propuneri de casare ) la timp 

2 
    

2.1.2. Se preocupă de procurarea 
materialelor pentru efectuarea 
curăţeniei şi dezinsecţiei , precum şi a 
unor obiecte de inventar pentru 
desfăşurarea activităţilor educative , 
cultural sportive 

 
2 

    

2.1.3. Respinge documentele de 
mişcare a valorilor materiale ( obiecte 
de inventar , mijloace fixe ) ce nu 
corespund realităţii , informând 
conducerea şcolii 

 
2 

    

2.2.. Organizarea şi 
gestionarea bazei 

materiale a unităţii 
de învăţământ 

2.2.1. Gestionează şi răspunde de 
păstrarea bunurilor mobiliare şi de 
inventar ale instituţiei , pe care le 
repartizează pe sub gestiuni şi ţine 
evidenţa acestora pe surse de finanţare 
, listează lunar intrările , ieşirile , 
centralizator B.C , NIR 

 

3 

    

2.3..Elaborarea 
documentaţiei 

necesare, conform 
normelor în vigoare, 
pentru realizarea de 
achiziţii publice în 
vederea dezvoltării 

bazei tehnico-materiale 
a unităţii de 
învăţământ. 

2.3.1. Se preocupă de elaborarea 
documentelor necesare conform 
normelor în vigoare , pentru realizarea 
de achiziţii publice în vederea 
dezvoltării bazei tehnoco-materiale cu 
aprobarea conducerii unităţii şi 
consultarea contabilului şef al unităţii 

 
 

2 

    

2.4. Gestionarea 
inventarului mobil şi 
imobil al unităţii de 

învăţământ în 
registrul inventar al 

acesteia şi în 
evidenţele contabile. 

2.4.1. Efectuează înregistrări în fişele 
de magazie cu excepţia 
documentelorneaprobate 

2 
    

2.4.2. Realizează împreună cu comisia 
de inventariere a patrimoniului din 
şcoală , inventarierea anuală a bazei 
naţionale a şcolii 

 
3 

    

2.4.3. Răspunde nemijlocit de 
gestionarea bunurilor,urmăreşte 
utilizarea raţională a energiei electrice, 
gaz , apă şi a materialelor consumabile 
din unitate 

 
2 

    

2.4.4. Elaborează şi ţine evidenţa 
bonurilor de transfer din unitatea 
predătoare şi primitoare 

2 
    

2.4.5. Efectuează transferul de 
materiale din şcoală către alte unităţi 
numai cu aprobarea directorului 
unităţii 

2 
    

2.4.6. Recuperează împreună cu 
dirigintele pagubele produse de elevi 2     

2.4.7. Coordonează activităţi de 
remediere a pagubelor materiale de 
orice fel din şcoală 

3 
    

2.4.8. Coordonează activităţi de 
igienizare,reparaţii(început de an 
şcolar, semestrial,diferite activităţi la 
nivelul şcolii) 

3 
    

   30     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 
 
 
 
 

3. 
Comunicare 

și 
relaționare 

3.1. Relaţionarea 
eficientă cu 

întregul personal 
al unităţii de 
învăţământ. 

3.1.1. Contribuie la dezvoltarea unui 
climat favorabil muncii în echipă 
împreună cu personalul din subordine 

3 
    

3.1.2. Întreţine relaţii principale cu 
întreg personalul unităţii 2     

3.2. Promovarea 
unui 

comportament 
asertiv în relaţiile 

cu personalul 
unităţii de 

învăţământ. 

3.2.1. Întreţine relaţii de colaborare cu 
personalul unităţii de învăţământ 2 

    

3.2.2. Vine în sprijinul rezolvării 
situaţiilor conflictuale din şcoală 
evitând aria disputelor cu terţe 
persoane 

2 
    

3.3. Dezvoltarea 
capacităţii de 
comunicare şi 
relaţionare în 
interiorul şi în 

afara unităţii (cu 
elevii, personalul 

şcolii, echipa 
managerială şi în 

cadrul 
comunităţii) 

3.3.1. Comunică şi relaţionează cu 
echipa managerială 3     

3.3.2. Comunică cu personalul 
didactic, didactic auxiliar, nedidactic 2     

3.3.3. Comunică cu elevii 2     

3.3.4. Comunică şi relaţioneză cu 
părinţii elevilor 2     

3.3.5. Comunică şi relaţionează cu 
persoane din comunitate (Primărie, 
Bibliotecă, Consiliul local, Poliţie, 
Biserică alte instituţii) 

2 
    

   20     

 
 
 

4. 
Managementu 
l carierei şi al 

dezvoltării 
personale 

4.1. Identificarea 
nevoilor proprii de 

dezvoltare 

4.1.1. Manifestă interes pentru 
dezvoltare profesională şi personală 
iniţiativă şi creativitate în activităţile 
pe care le desfăşoară 

3 
    

4.2. Participarea la 
stagii de formare/ 

cursuri de 
perfecţionare, etc. 

4.2.1. Participă periodic la cursuri de 
perfecţionare în domeniu arătând 
disponibilitate în investiţia resurselor 
umane 

3 
    

4.3. Aplicarea în 
activitatea curentă 
a cunoştinţelor/ 

abilităţilor/ 
competenţelor 
dobândite prin 

formare continuă/ 
perfecţionare. 

4.3.1. Arată competenţă în 
coordonarea activităţii de curăţenie şi 
de dezinfecţie din unitate 

 
2 

    

4.3.2. Aplică cunoştinţele dobândite în 
întocmirea documentaţiei specifice 2 

    

   10     

 
 
 
 
 

5. 
Contribuţia 

la dezvoltarea 
instituţională 

şi la 
promovarea 

imaginii 
şcolii 

5.1. Promovarea 
sistemului de 

valori al unităţii la 
nivelul 

comunităţii 

5.1.1. Contribuie la promovarea 
imaginii şcolii împreună cu tot 
personalul şcolii ,venind cu idei 
originale sau popularizând investiţiile 
ce s-au făcut în unitate 

 
2 

    

5.2. Facilitarea 
procesului de 
cunoaştere, 

înţelegere, 
însuşire şi 
respectare a 

regulilor sociale 

5.2.1. Manifestă interes pentru 
respectarea în unitate a ROI , cod 
conduită, etc 

1 
    

5.2.2. Încurajează disciplina muncii 
persoanelor din subordine 1     

5.2.3. Evită conflictele din unitate 1     

5.3. Participarea şi 
implicarea în 

procesul 
decizional în 

cadrul instituţiei şi 
la elaborarea şi 
implementarea 

proiectului 
instituţional 

5.3.1. Elaborează şi îmbunătăţeşte 
periodic proceduri operaţionale pentru 
compartimentul administrative (1 
pocedură/an) 

1 
    

5.3.2. Manifestă inovaţie în luarea unor 
decizii împreună cu conducerea şcolii 1     

5.3.3. Cunoaşte prevederile 
documentelor manageriale ale 
şcolii(PAS,Plan managerial ) şi vine cu 
propuneri pentru îmbunătăţirea 
acestora 

 
1 
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță 

 
Indicatori de performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment 
Consiliul de 

administrație 
Comisia de 
contestații 

 
 
 

5. 
Contribuţia 

la dezvoltarea 
instituţională 

şi la 
promovarea 

imaginii 
şcolii 

5.4. Iniţierea şi 
derularea 

proiectelor şi 
parteneriatelor. 

5.4.1. Iniţiază,elaborează,proiecte şi 
parteneriate cu diferiţi parteneri 
economici şi sociali ,urmărind 
derularea acestora în parametrii 
scopului urmărit 

 
2 

    

5.4.2. Participă alături de cadrele 
didactice la proiecte,parteneriate care 
se derulează în şcoală 

2 
    

5.5. Atragerea de 
sponsori în 

vederea 
dezvoltării bazei 

materiale a 
unităţii. 

5.5.1. Atrage sponsorizări în vederea 
dezvoltării bazei materiale a unităţii , 
încheind contracte de sponsorizare  cu 
aceştia cu aprobarea conducerii unităţii 

2 
    

5.5.2. Ţine legătura cu Asociaţia de 
părinţi a şcolii în vederea stabilirii 
necesităţilor şi nevoilor şcolii şi 
atragerea de fonduri extrabugetare 

1 
    

   15     
 
 

6. 
Conduita 

profesională 

6.1. Manifestarea 
atitudinii morale 
şi civice (limbaj, 
ţinută, respect, 
comportament). 

6.1.1. Promovarea unei atitudini de 
inalta tinuta morala fata de colegi 
,educabili si parintii acestora ; 

 
2 

    

6.2.Respectarea şi 
promovarea 
deontologiei 
profesionale. 

6.2.1. Respectarea normelor 
deontologice potrivit statutului 
cadrului didactic; 3 

    

   5     

TOTAL   100     

 
 

Data: Nume și prenume: Semnături: 
 
 

• Cadru didactic auxiliar evaluat ...................................................... ..................... 
• Responsabil Compartiment ...................................................... ..................... 
• Responsabil Comisie de Contestații ..................................................... ..................... 
• Director ...................................................... .................... 
• Membrii CA ...................................................... .................... 

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

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

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

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

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

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

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