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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente 
privind 

responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUȚ Responsabil C.E.A.C. 04.12.2018 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 04.12.2018 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 04.12.2018 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X 04.12.2018 
2.2. Revizia I 
2.3. Revizia II 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

EVALUAREA PERSONALULUI 
NEDIDACTIC DIN UNITATE 

Ediţia nr.1 
Nr. de exemplare: 5 

Departamentul 
SECRETARIAT 

RESURSE UMANE 

Revizia nr. - 
Nr. de exemplare: - 
Pagina 01 din 20 

Nr.70 / 04.12.2018 Cod document PO 70 SG 39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 04.12.2018 
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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 Semnătu
ra 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca Maria 04.12.2018  
3.2. Informare 1 Consiliul 

Profesoral 
Cadre 

didactice 
 20.12.2018  

3.3. Informare 1 Personal 
nedidactic 

  20.12.2018  

3.4. Aplicare 1 Personal 
nedidactic 

Secretar Sef Toma 
Gabriela 

20.12.2018  

3.5. Evaluare, 
Informare 

1 Administrativ Administrator 
patrimoniu 

Berca Florina 20.12.2018  

3.6. Informare 1 Personal 
nedidactic 

  20.12.2018  

3.7. Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

20.12.2018  

3.8.  Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

20.12.2018  

3.9. Informare 1 Sindicat  Lider sindical Radu Alina 
Camelia 

20.12.2018  

 
4. SCOPUL PROCEDURII 

 

4.1. Stabilește modul de realizare a evaluării activităţii pentru personalul nedidactic angajat al Școlii 
Gimnaziale Nr.39 - București; 

4.2. Asigură un cadrul metodologic procedural de evaluare anuală a angajaților, prin evaluarea 
performanţelor profesionale ale personalului nedidactic, asigurând corelația între cerinţele postului 
ocupat definite prin fișa postului și calitatea activității angajatului exprimată prin fișa de evaluare anuală; 
4.3. Asigură continuitatea activității în unitatea şcolară, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului; 
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 nedidactic 
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; 
• 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;  
• O.M.E.N. nr.3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament-cadru 

R.O.F.U.I.P. a O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016;  
• Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice;  
• Ordinul nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea 

metodologică și supravegherea stadiului implementări şi dezvoltării sistemului de control intern 
managerial la entităţile publice;  

• Instrucţiunea nr.1/16.05.2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar a Standardului 9; 

• Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin 
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018; 

• Legea cadru nr.153/2017 – Legea salarizării unitare; 
• C.C.M.U.N.S.A.Î.P. – I.Ș.M.B. în vigoare; 

  
7.  DOCUMENTE CONEXE 
 
• Decizia internă Nr.550/08.09.2018; 
• Tabel tip de difuzare a procedurii; 
• Anexa 1 – Fișa tip de evaluare a personalului nedidactic; 
• Anexa 2 – Fișa tip - post îngrijitor școală; 
• Anexa 3 – Fișa tip - post muncitor întreținere; 
• Anexa 4 – Adeverință privind acordarea calificativului anual; 
• Anexa 5 – Convocator evaluare anuală. 

 
8. DESCRIERERE PROCEDURII  
 
8.1. Generalităţi: 

 8.1.1. Informarea și prelucrarea procedurală a tuturor angajaților vizați, prin proces verbal; 
 8.1.2. Procedura are la baza prevederile OMECTS nr.3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor 
și metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului 
contractual; 
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 8.1.3. Evaluarea personalului nedidactic 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.  

 
8.2. Resurse necesare: 

 
• Legislația specifică; 
• Calculator și imprimantă; 
• Dosare personale ale angajaților. 
 
8.3. Modul de lucru:  

Pasul 1   
Întocmire şi distribuire PO. 

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

 
Conducerea unității stabilește perioada și graficul de evaluare a personalului nedidactic, 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 nedidactic supus evaluării are obligația de a fi prezent în unitate la locul, data și ora 

stabilită pentru evaluare, absentările vor fi justificate ulterior.  
Termen:  decembrie-ianuarie sau după caz 
 

Pasul 3  
Evaluarea personalului nedidactic 

 
Conform perioadei și graficului de evaluare stabilite la nivelul C.A., personalul nedidactic 

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: ianuarie a.u. sau după caz 
 

Pasul 4 
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 
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La nivelul C.A., directorul este responsabil de gestionarea și arhivarea fișelor de evaluare și a 
documentele conexe care fac obiectul evaluării anuale a personalului nedidactic. 

Termen: Permanent 
8.4. Descrierea procedurii 

 Evaluarea personalului nedidactic se face pe baza unei fișe de evaluare tip (Anexa 1), prin 
acordarea unor calificative finale anuale; 
 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 două documente ce au rol primordial în procesul de evaluare și în creșterea 
performanţelor personalului nedidactic; 
 Activitatea profesională se apreciază anual/periodic ca urmare a evaluării performanţelor 
profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin 
acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător". 
  
 8.4.1. Fișa de evaluare (Anexa 1) conţine: 

 datele de identificare ale persoanei evaluate și ale evaluatorului; 
 perioada evaluată; 
 criteriile de evaluare; 
 nota și calificativul final al evaluării; 
 recomandări pentru perioada următoare; 
 comentarii ale persoanei evaluate; 
 semnătura persoanei evaluate; 
 data evaluării; 
 datele de identificare / funcția evaluatorului, precum și data evaluării; 
 observații / comentarii ale persoanei care contrasemnează (Directorul unității);  

 Persoana care va realiza procesul de evaluare va acorda note de l la 5, pentru fiecare criteriu 
prevăzut în fișa de evaluare; 

 Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu; 
 Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale conform Anexei 1; 
 Contrasemnatarul are drept de a modifica fișa de evaluare dacă: 
 Aprecierile consemnate nu corespund realității; 
 Între evaluator și persoana evaluată există diferențe de opinie care nu au putut fi 

soluționate de comun acord, și aduce la cunoștința pesoanei evaluate; 
 Contestațiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către 

persoana evaluată, și se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a contestației; 

 Rezultatul contestației se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de la 
soluționarea contestației; 

 Calificativul „nesatisfăcător” – nu corespunde cerintelor postului; 
 Fișa de evaluare este distribuită personalului nedidactic, iar după completare face parte din 

dosarul personal al fiecărui angajat; 
 Secretarul Consiliului de Administraţie se va ocupa de arhivarea documentului în mapa de 
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documente anexe ale C.A.; 
 Fișa de evaluare face parte din dosarul personal al fiecărui angajat și va fi arhivată de 

directorul unității școlare în dosarul ce conţine fișele de evaluare ale întregului personal al 
unității, după semnare. 

 8.4.2. Fișa postului (Anexa 2, Anexa 3) conţine datele de identificare ale persoanei, relaţiile 
contractuale de muncă, studiile efectuate, sarcinile de serviciu și eventualele sancţiuni aplicate;  

 Fișa postului este distribuită personalului nedidactic la angajare și după fiecare revizuire 
efectuată la începutul anului calendaristic; 

 Fișa postului face parte din dosarul personal al fiecărui angajat și va fi arhivată de directorul 
unității școlare în dosarul ce conţine fișele de post ale întregului personal al unității, după 
semnare. 

 
     8.4.3. Adeverința privind acordarea calificativului anual (Anexa 4) conţine: 

 data și numărul emiterii deciziei; 
 datele de identificare ale persoanei evaluate și ale evaluatorului; 
 perioada evaluată; 
 criteriile de evaluare și notele acordate; 
 nota și calificativul final al evaluării; 
 recomandări pentru perioada următoare, după caz; 
 datele de identificare / funcția evaluatorului, precum și data evaluării; 
 semnătura directorului și parafa unității 
 semnătura secretarului unității.  

 
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII: 

 
a. Personalul nedidactic: 

• 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 nedidactic 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; 
• 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 C.A. . 
 

b.  Administratorul de patrimoniu: 
• La solicitarea conducerii unității, este prezent la ședința/ședințele C.A. în care este evaluat personalul 
nedidactic din subordine, unde poate susține verbal sau cu înscrisuri aspecte privind activitatea celor 
evaluați. 
 

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 pe compartimente și servicii informează 
şi prelucrează sub semnătură personalul nedidactic în legătură cu prevederile PO 70 SG 39, cu privire la 
procesul de evaluare anuală a activității prestate;  
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• Directorul unității informează sub semnătură personalul nedidactic în legătură cu modificările 
survenite în legătură cu activitatea, la nivelul fișei postului sau a fișei de evaluare; 
• Directorul unității, în urma hotărârii Consiliul de Administrație, informează sub semnătură personalul 
nedidactic în legătură cu data, locul și ora la care se va efectua evaluarea personalului nedidactic, prin 
intermediul unui Convocator (Anexa 5); 
• Ca urmare a finalizării evaluării, în baza hotărârii C.A., directorul emite adeverința cu privire la 
acordarea calificativului anual/parțial pentru personalul nedidactic evaluat (Anexa 4), și o înmânează 
sub semnătură acestuia. 
• Asigură permanent transparența procesuală și decizională în derularea evaluării. 
 

d. Consiliul de Administrație 
• Analizează, dezbate și hotărăște aspecte legate de evaluarea personalului nedidactic, în corelare cu 
prevederile legale în vigoare; 
• Se asigură de buna derulare a procesului de evaluare, de respectarea și aplicarea procedurii 
operaționale. 
 

e. Secretariatul 
• Asigură informarea operativă a personalului nedidactic 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 
nedidactic, și informează conducerea unității în legătură derularea operațiunilor; 
• Asigură întocmirea și completarea dosarelor personale ale angajaților și arhivarea documentelor 
specifice activității; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Cadre didactice X        
5. Cadre nedidactice X        
6. Administrator de patrimoniu X        
7. Secretariat X X X X X    
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10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA 
OPERAȚIONALĂ 

 
10.1. Definitii ale termenilor 
 

 
 

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 

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. Comentariile persoanei evaluate 
(dacă este cazul)  

- aprecierile pe care persoana evaluată le poate face despre evaluarea care 
i-a fost făcută. 

5. Comentariile contrasemnatarului 
(dacă este cazul)  

- aprecierile pe care contrasemnatarul le face când nu este de acord cu 
evaluarea făcută de cel care a realizat evaluarea 

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. 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  

 
 
 
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 şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 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 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 8 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 9 

12. Cuprins 9 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE 

( Cod document PO 70 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      
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28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
ANEXA 1 – FIȘĂ DE EVALUARE TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 70 SG39 ) 

 
 
 

FIȘA DE EVALUARE 
a perfomanţelor profesionale individuale ale personalului nedidactic din  

Școala Gimnazială nr. 39 - București 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI EVALUATE: 
_______________________________________________ 
FUNCŢIA: ________________________________________________ 
NUMELE ŞI PRENUMELE EVALUATORULUI: 
_______________________________________________ 
PERIOADA EVALUATĂ: 
de la _______________________ la ____________________________ 
 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de evaluare Nota 

1. Cunoştinţe şi experienţă  
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor  
3. Contacte şi comunicare  
4. Condiţii de muncă  
5. Incompatibilităţi şi regimuri speciale  
Suplimentar pentru functii de conducere 
6. Judecata şi impactul deciziilor  
7. Influenţă, coordonare şi supervizare  

 
 

Nota finală a evaluării  
Calificativul final al evaluării  
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   Nota: Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza: 
   a) între 1,00-2,00 = nesatisfăcător; 
                  b) între 2,01-3,50 = satisfăcător; 
                  c) între 3,51-4,50 = bine; 
                  d) între 4,51-5,00 = foarte bine; 
 
 
Programele de instruire recomandate să fie urmate în următoarea perioadă pentru care se va face 
evaluarea: 

1.  
2.  

 
 

Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Numele şi prenumele persoanei evaluate: ................................................................................. 
Semnătura persoanei evaluate: ......................... 

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

Numele şi prenumele evaluatorului: .................................................................................  
Funcția: .................................................... 
Semnătura evaluatorului: ......................... 

           Data: ......................... 
  
Observaţii sau comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este cazul): 
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Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: ..................................................................
 Funcția: .................................................... 

Semnătura persoanei care contrasemnează: ......................... 
           Data: ......................... 
   
  

Luarea la cunoștință de către persoana evaluată a fișei de evaluare după contrasemnare 
Semnătura persoanei evaluate: ......................... 

           Data: ......................... 
ANEXA 2 – FIȘA TIP - POST ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 70 SG39 ) 

 
FIȘA POSTULUI ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ 

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

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii 

cu completările și modificările ulterioare, a Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 al Secretarului General 

al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat 

prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016 Standardul nr. I (Etica și integritatea), și 

în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale 

de muncă cu numărul.…...., se încheie astăzi,…..........…., prezenta fişă a postului: 
  

 Numele şi prenumele : ....................................................................... 

 Denumirea postului: ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ 

 Decizia de numire:  

 Încadrarea: ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ- Personal nedidactic 

            Cod C.O.R. . 911201 
Cerinţe: 

- studii:  

- studii specifice postului: 

1. RELAŢII DE MUNCĂ: 

a) Ierarhice: este subordonat directorului, Administratorului de patrimoniu; 
b) Funcționale: ISMB, ISMB –S2, Primărie; 
c) De colaborare: Colaborează cu cadrele didactice, didactice auxiliare și cu întreg personalul nedidactic; 
                         Doamna/Domnul .......................................... ,  posesoare/posesor a Contractului 
Individual de Muncă înregistrat la Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă la nr……. 
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din ……… mă oblig să respect următoarele atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 
............ ore/lună, corespunzătoare salariului de bază, stabilit la data de ........................ 
2. OBIECTIVELE GENERALE ALE ACTIVITĂŢII: 

- asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor 
din dotare; 

- sprijinirea procesului de îngrijire şi educare a elevilor între 6 şi 18 ani. 
3. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII: 
 respectarea Regulamentului de ordine interioară; 
 participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.; 
 participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare; 
 efectuează controale medicale periodice; 
 utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţie: echipamente, materiale de curăţenie şi 

dezinfecţie; 
 răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii; 
 aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv; 
 posedă abilităţi de muncă în echipă; 
 să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de elevi, 

cât şi faţă de colegi; 
 să manifeste: 

 respect faţă de elevul, care are nevoie de ocrotire, supraveghere. 
 afectivitate faţă de elevi; 
 empatie; 
 capacitatea de organizare a muncii; 

 activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară în toată școala, iar atunci când situaţia o cere 
la clasă, în curte, acolo unde este nevoie de ea;  

4. COMPETENȚELE POSTULUI: 

 executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei; 
 capacitatea de organizare a muncii; 
 capacitate de lucru atât individual, cât și în echipă; 
 rezistență la stres și efort fizic moderat; 
 onestitate, spirit de ordine și viteză de reacție; 
 monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale (art. 89 alin. 2 

şi art. 96 alin. 1 – Legea 272/2004 republicată).  
5. DESCRIEREA SARCINILOR /ATRIBUȚIILOR/ACTIVITĂȚILOR POSTULUI: 

� Gestiune 

 Preia sub inventar, de la administratorul de patrimoniu, bunurile din sălile de clasă, holuri, grup 
sanitar, curte, şi răspunde de păstrarea lor; 

 Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele; 
 Răspunde de bunurile personale ale copiilor, cadrelor didactice, holuri. 

� Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului: 

�  Aspirarea prafului; 
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�  Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc; 
�  Măturarea spaţiilor care nu se aspiră; 
�  Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie; 
�  Curățenia și dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic (toalete, chiuvete, faianţă, gresie); 
�  Dezinfecţia  mobilierului (săptămânal); 
�  Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare; 
�  Execută mici lucrări de reparaţii (vopsit mobilier, văruit); 
�  Respectă normele P.S.I.; 
�  Îndeplinește și alte sarcini trasate de conducerea unității; 

 
� Conservarea bunurilor: 

� Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul,  robinetele, W.C.-urile şi semnalează 

defecţiunile constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreţinere sau 

responsabilelor cu igiena şi curăţenia; 

6. SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE: 

Suprafaţa din următoarele spaţii: 

- săli de clasă, 
- holuri, 
- laboratoare,  
- birouri; 
- grupuri sanitare; 
- curtea şi spaţiul din jurul unității școlare. 

7. CONDIȚIILE DE LUCRU ALE POSTULUI 
� Programul de lucru: ......../zi, ............ore pe săptămână: 

� schimbul I: ....................... de la ora ......la ora; 
� schimbul II: ..................... de la ora ......la ora; 

� Condițiile materiale (deplasări, condiții ambientale, uniformă obligatorie) își desfășoară 
activitatea în interior/exterior; 

8. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  
 Modul de îndeplinire calitativă și cantitativă a sarcinilor de serviciu; 
 Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente; 

9.Perioada de evaluare a performantelor (1 an) : anual 
10.  Răspunderea disciplinară:  

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

sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor 

legii.  
 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:................................. 
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 Director,                                                                                          Lider de sindicat,  

...............................................      .............................................  
       (nume, prenume, semnătura)             (nume, prenume, semnătura) 
 
Data:  ..........................                        
 

Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele unității școlare, iar 

al doilea exemplar fiind înmânat angajatului. 

 

Am primit un exemplar.................................... 
ANEXA 3 – FIȘA TIP - POST MUNCITOR ÎNTREȚINERER 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 70 SG39 ) 

 
FIŞA POSTULUI  

MUNCITOR ÎNTREŢINERE 
Nr............/.................... 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii 

cu completările și modificările ulterioare, a Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 al Secretarului General 

al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat 

prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016 Standardul nr. I (Etica și integritatea) și în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale 

de muncă cu numărul.…...., se încheie astăzi,…..........…., prezenta fişă a postului: 

 

 Numele şi prenumele : ........................................................................... 

 Denumirea postului: MUNCITOR ÎNTREŢINERE 

  Locul de muncă...................................................................................... 

Încadrarea: MUNCITOR ÎNTREŢINERE - Personal nedidactic 
COD COR: 7549 

Cerinţe: 

- studii: ...................................................................................... 

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

I. RELAŢII DE MUNCĂ: 
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a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): Director, activitate supervizată de către 

administratorul de patrimoniu;  

b) Funcţionale (colaborare): colaborează cu întreg personalul instituţiei; 

         Domnul............................................................, posesor a Contractului Individual de Muncă 

înregistrat la Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă la nr…….din ………mă oblig 

să respect următoarele atribuţii, sarcini de serviciu obligatorii reprezentând............ore/săptămână, 

aferente salariului de bază. 

2. OBIECTIVELE GENERALE ALE ACTIVITĂȚII DE MUNCĂ 

  Executarea de operaţiuni şi lucrări care vizează tâmplăria, instalaţia sanitară şi instalaţia 

electrică, în scopul funcţionării acestora în condiţii optime. 

3. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚII DE MUNCĂ 

1.1. Realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţie a tâmplăriei; 

1.2. Executarea unor lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară; 

1.3. Efectuarea de lucrări de întreţinere, reparaţii şi înlocuire la instalaţia electrică; 

4. COMPETENŢELE POSTULUI:  

 Cunoaşte legislaţia în domeniul de activitate; 

 Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;  

 Rezistenţă fizică şi psihică; 

 Onestitate, spirit de ordine, viteză de reacţie; 

5. DESCRIEREA SARCINILOR/ ATRIBUŢIILOR/ ACTIVITĂŢILOR POSTULUI: 

 Execută lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară, instalaţia electrică, tâmplărie şi alte activităţi 

gospodăreşti (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii),  la cererea administratorului și/sau a 

directorului, lucrări ce formează obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea 

normelor de protecţia muncii şi PSI; 

 Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să 

înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei; 

 Urmăreşte permanent şi remediază ori de câte ori este cazul toate defecţiunile apărute la 

utilajele/uneltele din dotarea instituţiei; 

 Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu; 

 Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum 

şi folosirea unui limbaj vulgar; 

 Îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare şi legislaţia specifică activităţii proprii; 
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 Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în 

limita competenţelor profesionale pe care le are. 

6. DESCRIEREA RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI: 

a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea: 

 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine 

politicoasă; 

 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul 

său de activitate; 

b) Faţă de echipamentul din dotare: 

 Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a 

echipamentului din dotare; 

 Răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecţiune în 

funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor; 

c) Privind securitatea şi sănătatea muncii: 

 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările 

angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte persoane (copii/tineri/adulţi) care pot fi afectate 

de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

 Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor; 

d) Privind regulamentele / procedurile de lucru: 

 Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

instituţiei, Regulamentul intern, Codul etic şi procedurile de lucru specifice; 

 Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu; 

 Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice; 

7. Condiţiile de lucru ale postului : 

a)  Programul de lucru: 8 ore/zi,  40 de ore pe săptămână; interval .............................. 

b)  Condiţiile materiale  (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă obligatorie, după caz) 

poartă obligatoriu echipament de protecţie; îşi desfăşoară activitatea în interior/exterior; 

8. Indicatori de performanţă  

 Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor; 

 Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente; 

9. Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual 
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10. Răspunderea disciplinară:  

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

sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor 

legii.  

 Am luat la cunoştinţă, (semnătura)  ........................ 

      Director,                                                                               Lider de sindicat,  

 ...............................................     .............................................  
            (nume, prenume, semnătura)            (nume, prenume, semnătura) 
    
Data:........................................... 

Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în dosarul personal, iar al 

doilea exemplar fiind înmânat angajatului. 

Am primit un exemplar............................................... 
ANEXA 4 – ADEVERINȚĂ PRIVIND ACORDAREA CALIFICATIVUL ANUAL 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 70 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 anul 20.... , a obținut următoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de evaluare Nota 

1. Cunoştinţe şi experienţă  
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor  
3. Contacte şi comunicare  
4. Condiţii de muncă  
5. Incompatibilităţi şi regimuri speciale  
Suplimentar pentru functii de conducere 
6. Judecata şi impactul deciziilor  
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7. Influenţă, coordonare şi supervizare  
 
 

Nota finală a evaluării  
Calificativul final al evaluării  

 
 
 

               Programele de instruire recomandate să fie urmate în următoarea perioadă 
pentru care se va face evaluarea: 

1.  
2.  

 
 
  DIRECTOR,       SECRETAR, 
           Prof. ...................................     ............................................. 
          ( L.S. ) 
 
 
 
ANEXA 5 – CONVOCATOR EVALUARE ANUALĂ 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 70 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. 
 

 

NR. 
CRT. 

 

NUME ŞI PRENUME  
DATA 

INTERVAL 
ORAR 

SEMNĂTURA  
DE LUARE 

LA CUNOŞTINŢĂ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 

         Director,   

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


