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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. Aplicare 1 Personal 
didactic 

Cadre 
didactice 

Conform statului de 
funcţii aprobat 

15.02.2021  

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

sindicali 
Gheorghe Dan-Ionuț 

Diaconu Cristina 
Elena 

15.02.2021  

3.8.  Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
 

4. SCOPUL PROCEDURII 
 

4.1. Stabilește modul de realizare a evaluării activităţii pentru personalul didactic 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, 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 
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); 
• Procedura operațională PO 79 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 – Fișa de autoevaluare/evaluare a personalului didactic - tip; 
• Anexa 2 – Fișa cadru a postului-cadru didactic - tip; 
• Anexa 3 – Adeverință privind acordarea calificativului anual/parțial; 
• Anexa 4 – Convocator evaluare anuală/parțială. 

 
8. DESCRIERERE PROCEDURII  
 
8.1. Generalităţi: 

 8.1.1. Informarea și prelucrarea procedurală a tuturor cadrelor didactice și a organizațiilor sindicale 



 

4/27 
 

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 stabilește etapele ce trebuie parcurse de către persoanele ce 
au această 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 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:  

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 didactic. 

Conducerea unității stabilește perioada și graficul de evaluare a personalului didactic, 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 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 
 

Pasul 3 
Evaluarea personalului didactic 

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

Pasul 4 
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Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 
La nivelul C.A., directorul împreună cu secretarul CA sunt responsabili de gestionarea și arhivarea 

fișelor de evaluare și a documentele conexe care fac obiectul evaluării anuale/parțiale a personalului 
didactic. 

Termen: Permanent 
8.4. Descrierea procedurii 

 Evaluarea personalului didactic se face pe baza unei fișe de evaluare tip (Anexa 1), prin acordarea 
unor calificative finale anuale sau parțiale; 
 Activitatea de evaluare vizează personalul didactic 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; 
 În cazul în care un angajat, personal didactic, 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, 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 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 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. 
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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 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 este realizată la nivelul Comisiei de Evaluare, prin 

evaluare obiectivă, punctaj acordat de către toți membrii comisiei pentru fieare persoană evaluată; 
- La solicitarea Comisiei de Evaluare, dacă este cazul, cadrele didactice 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 se realizează în cadrul şedinţelor Comisie de Evaluare, 
conform graficului de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 

- Comisia de Evaluare completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de 
autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/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 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 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 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, în perioada pentru care se face evaluarea. 
 Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare şi criterii 
de performanţă: 
 a) Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă: 
 i. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 
adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei; 
ii. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;  
iii. Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare;  
iv. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 
educabililor, planul managerial al unităţii.  
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 b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă: 
i. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 
competenţelor specifice;  
ii. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 
activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;  
iii. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor; 
iv. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;  
v. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei 
de "a învăţa să înveţi".  
 
 c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:  
i. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;  
ii. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;  
iii. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare 
unică;  
iv. Promovarea autoevaluării şi interevaluării;  
v. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;  
vi. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării.  
 
 d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă: 
i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient, pentru desfăşurarea activităţilor 
în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;  
ii. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;  
iii. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;  
iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.  
 
 e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de 
performanţă:  
i. Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la 
programele de formare/perfecţionare; 
ii. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei; 
iii. Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal;  
iv. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, 
personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii. 
 
 f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu 
următoarele criterii de performanţă:  
i. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;  
ii. Promovarea ofertei educaţionale;  
iii. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, 
competiţii;  
iv. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 
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comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;  
v. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate 
tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;  
vi. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 
 
 g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă: 
i. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament); 
ii. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 
 

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. 
 

8.4.4. Fișa de autoevaluare/evaluare a cadrelor didactice: 
 Este prezentată în Anexa 1 la prezenta procedură și face parte integrantă din aceasta; 
 Este însoțită de raportul de autoevaluarea activității cadrului didactic; 
 Fișa de evaluare este distribuită personalului didactic, iar după completare și validare în CA 

face parte din dosarul personal al fiecărui angajat; 
 

8.4.5.  Fișa postului pentru cadrele didactice: 
 Este prezentată în Anexa 2 la prezenta procedură și face parte integranță 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 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 3) 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 au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului acordat de Consiliul de 
Administraţie, în conformitate cu graficul de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 
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 Din Comisia de Contestații nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație, care au 
realizat evaluarea inițială în cadrul Comisiei de Evaluare sau care au realizat evaluarea finală în Consiliul 
de Administrație. 
 
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII: 

 
a. Personalul didactic: 

• 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 72 SG 39, cu privire la procesul de evaluare anuală a 
activității prestate;  
• Personalul didactic 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 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 metodologie, în vigoare. 
• 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; 
•  Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse 
la cunoştinţa fiecărui cadru didactic 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. Comisia de evaluare: 
• Are un caracter temporar, este compusă din 3 (trei) membri dintre cadrele didactice, ce nu fac parte 
din Consiliul de Administrație, la propunerea Consiliului Profesoral, cu aprobarea Consiliului de 
Administrație; 
• Comisia este condusă de un responsabil; 
• Se constituie prin decizia directorului, până la data începerii activității de evsluare; 
• Pentru buna organizare a activității specifice, Comisia de Evaluare întocmește un Proces Verbal, pe 
care și-l asumă prin semnătură și înregistrare în registrul intern al unității; 
• Poate solicita, după caz, cadrelor didactice 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 se realizează în cadrul şedinţelor Comisie de Evaluare, 
conform graficului de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 
• Comisia de Evaluare completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare 
pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează 
consiliului de administraţie fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei; 
 

c. Conducerea unităţii 
• În cadrul ședințelor directorul/directorul adjunct informează şi prelucrează sub semnătură personalul 
angajat în legătură cu prevederile prezentei procedurii operaţionale; 
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• 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 în legătură cu 
prevederile PO 72 SG 39, cu privire la procesul de evaluare anuală/parțială a activității prestate;  
• Directorul unității informează sub semnătură personalul didactic 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 se operaţionalizează/individualizează de 
către directorul şi directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ; 
• Stabilește împreună cu directorul/directorii adjunct/adjuncți ai școlii, cu responsabilul/coordonatorul 
comisie pentru curriculum 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 Comisiei de Evaluare a personalului didactic din unitate, până la data 
începerii activității de evsluare; 
• Solicită întrunirea Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului 
final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului didactic; 
• Directorul unității, în urma hotărârii Consiliul de Administrație, informează sub semnătură personalul 
didactic în legătură cu data, locul și ora la care se va efectua evaluarea personalului didactic, prin 
intermediul unui Convocator (Anexa 4); 
• Ca urmare a finalizării evaluării, în baza hotărârii C.A., directorul emite adeverința cu privire la 
acordarea calificativului anual/parțial pentru personalul didactic evaluat (Anexa 3), 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 Consiliului Profesoral privind componența și atribuțiile Comisiei de Evaluare a 
cadrelor didactice din unitate; 
• Analizează, dezbate și hotărăște aspecte legate de evaluarea personalului didactic, 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; 
• Poate solicita, după caz, cadrelor didactice 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 se realizează în cadrul şedinţelor Consiliului de 
Administrație, conform graficului de evaluare prevăzut de metodologie, în vigore; 
• Consiliul de Administrație primește de la Comisia de Evaluare fişele însoțite de procesul-verbal 
încheiat în cadrul şedinţei de evaluare a cadrelor didactice 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. 
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• Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic 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 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 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 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; 
• Propune dintre cadrele didactice care nu fac parte din Consiliul de Administrație al școlii, membrii 
Comisiei de Evaluare a cadrelor didactice din unitate, respectiv responsabilul în cadrul acestei comisii; 
• 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. 
 

f. Secretariatul 
• Asigură informarea operativă a personalului didactic 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, 
și informează conducerea unității în legătură derularea operațiunilor; 
• Comunică, sub semnătură, Hotărârea Consiliului de Administraţie cu punctajul şi calificativul 
acordat, cadrelor didactice 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. Responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum 
• 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; 
 

h. Reprezentanții sindicali 
• Stabilesc împreună cu directorul și directorul/directorii adjunct/adjuncți ai școlii, cu 
responsabilul/coordonatorul comisie pentru curriculum, 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 



 

12/27 
 

asumate de aceştia prin semnătură; 
• Ori de câte ori este necesar, observatorii sunt informați şi prelucrați sub semnătură în legătură cu 
prevederile procedurii operaționale PO72 SG39, privind evaluarea cadrelor didactice din unitate, 
respectiv cu privire la legislația specifică în vigoare; 
• La solicitarea cadrului didactic 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 Comisiei de Evaluare sau care au realizat evaluarea finală în Consiliul de 
Administrație; 
• 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. 
 

 
10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA 

OPERAȚIONALĂ 
 
10.1. Definitii ale termenilor 

 

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    
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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 

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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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 



 

15/27 
 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 8 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 12 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 12 

12. Cuprins 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE 

( Cod document PO 72 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      
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13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
 
ANEXA 1 – FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 72 SG39 ) 

 
 
 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE 
în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din 

Școala Gimnazială nr. 39 - București 
 

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

Punctaj acordat 
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță Indicatori de performanță Punctaj 

maxim 
Autoevaluare 

Comisia 
de 

evaluare 
Consiliul de 

administrație 

Comisia 
de 

contestații 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Proiectarea 
activităţii 

1.1. Respectarea 
programei şcolare, a 

normelor de elaborare 
a documentelor de 

proiectare, precum şi 
adaptarea acesteia la 

particularităţile 
grupei/clasei. 

1.1. a  Intocmirea personalizata a 
planificarilor calendaristice cf. programelor 
scolare, in termen si parcurgerea ritmica si 

integrala a materiei                           
3  

   

1.1. b  Proiectare unitatilor de invatare/ 
lectiilor (cel putin 2 modele) pana la 

termenul stabilit 
2  

   

1.1. c  Cel putin 2 proiecte didactice/ 
semestru cf. cerintelor actuale 3     

1.2. Implicarea în 
activităţile de 

proiectare a ofertei 
educaţionale la nivelul 

unităţii. 

  1.2. a  Propunere si elaborare disciplinara 
optionala (proiectare, suport de curs, etc) 1     

  1.2. b  Participarea la elaborarea ofertei 
educationale a scolii prin CDS original ca 

tema, continut si activitati propuse                          
1  

   

1.3 Folosirea TIC în 
activitatea de 

proiectare didactică 

1.3.a Realizarea proiectarii activitatii 
(planificari, proiecte didactice) si a tuturor 

documentelor in format electronic 
2  

   

1.4. Proiectarea 
activităţilor suport 
pentru învăţarea în 
mediul online şi a 
instrumentelor de 

evaluare aplicabile 
online, din perspectiva 

principiilor de 
proiectare didactică 

1.4.a Elaborarea graficului si tematicii 
sedintelor/lectoratelor cu parintii. 1     

1.4.b Proiectarea activitatilor educative 
extrascolare si extracurriculare (graficul 

semestrial) in conformitate cu documentele 
unitatii (plan managerial, strategii, 

proceduri etc.) pe baza consultarii elevilor 
si parintilor. 

1 

    

1.5. Proiectarea unor 
activităţi 

extracurriculare 
corelate cu obiectivele 
curriculare, nevoile şi 
interesele educabililor, 
planul managerial al 

unităţii. 

1.5.a Proiectarea activităţilor-suport pentru 
învăţarea în mediul online şi a 

instrumentelor de evaluare aplicabile 
online, din perspectiva principiilor de 

proiectare didactică. 1 

    

   15     
  



 

18/27 
 

Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță Indicatori de performanță Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat 
Autoevaluare Comisia 

de 
evaluare 

Consiliul de 
administrație 

Comisia 
de 

contestații 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Realizarea 
activităţilor 

didactice 

2.1 Utilizarea unor 
strategii didactice 

care asigură 
caracterul aplicativ al 
învăţării şi formarea 

competenţelor 
specifice. 

2.1.a Utilizarea metodelor interactive si 
selectarea activitatilor de invatare in care 
se pot aplica metode in vederea formarii 

competentelor specifice. 
3 

    

2.1.b Existenta concordantei intre 
competentele specifice - obiectivele 

operationale – continuturi –activitati de 
invatare - metode didactice- mijloace 

didactice; sistematizarea si transmiterea 
accesibila a continuturilor. 

2 

    

2.1.c Realizarea de activitati suplimentare 
pentru performanta/remediale, elaborarea 

planurilor remediale pentru elevii cu 
rezultate slabe (ex elevii corigenti). 

2 
    

2.2 Utilizarea 
eficientă a resurselor 
materiale din unitatea 

de învăţământ în 
vederea optimizării 

activităţilor didactice- 
inclusiv resurse TIC. 

2.2.a Selectarea materialului didactic 
adecvat particularitatilor de varsta ale 

elevului pentru dezvoltarea competentelor 
specifice. 

2 
    

2.2.b Utilizarea eficienta si responsabila a 
mijloacelor didactice specifice disciplinei 

din dotarea scolii (utilizarea tablelor 
interactive, softurilor educationale, 

laboratoare etc.) 

2  
   

2.2.c Integrarea rationala a mijloacelor 
didactice in demersul didactic, conceperea 

unor activitati, care au ca suport TIC. 
2     

2.3. Utilizarea de 
resurse educaţionale 
deschise, aplicaţii 
online, crearea şi 

susţinerea sesiunilor 
de învăţare pe 

platforme 
educaţionale. 

2.3.a Informarea periodica a parintilor 
asupra rezultatelor scolare si analiza 

acestora in cadrul intalnirilor la nivelul 
comisiei metodice. 

1  
   

2.3.b Valorizarea activitatilor prin 
realizarea unor portofolii/ expozitii/ 
dezbateri/exemple de buna practica 

(activitati demonstrative, participari la 
concursuri, consiliu profesonal etc.). 

1  
   

2.4. Diseminarea, 
evaluarea şi 
valorizarea 

activităţilor realizate. 

2.4.a Organizarea si participarea la 
desfasurarea activitatilor extracurriculare 
(excursii, spectacole, vizite, Scoala Altfel 
etc.); implicarea in cel putin o activitate. 

2  
   

2.4.b Respectarea graficului activitatilor 
extracurriculare. 1     

2.4.c Organizarea si participarea la 
activitati de voluntariat. 1     

2.4.d Intocmirea documentatiei specifice 
organizarii si desfasurarii activitatilor 

extracurriculare/de voluntariat (plan de 
activitati, procese-verbale, rapoarte, 

analize etc.) 

2  
   

2.5. Organizarea şi 
desfăşurarea 

activităţilor didactice, 
currriculare şi 

extracurriculare în 
mediul şcolar, 

extraşcolar şi în 
mediul online. 

2.5.a Promovarea studiului individual sau 
in echipa prin elaborarea unor proiecte de 

lucru. 1  
   

2.5.b. Dezvoltarea la elevi a capacitatii de 
a culege si structura informatiile, a 
competentei ``a invata sa inveti``. 1  

   

2.6 Formarea 
deprinderilor de 

studiu individual şi în 
echipă în vederea 

formării/dezvoltării 
competenţei de,,a 
învăţa să înveţi". 

2.6 a Utilizarea de resurse educaţionale 
deschise, aplicaţii online, crearea şi 
susţinerea sesiunilor de învăţare pe 

platforme educaţionale 1  

   

2.7. Organizarea şi 
desfăşurarea de 
activităţi prin 

participare la acţiuni 
de voluntariat. 

2.7 a Organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor didactice, curriculare şi 
extracurriculare în mediul şcolar, 

extraşcolar şi în mediul online 
1  
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   25     
 
 
 
 

Domenii ale 
evaluării 

Criterii de 
performanță Indicatori de performanță Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat 
Autoevaluare Comisia 

de 
evaluare 

Consiliul de 
administrație 

Comisia 
de 

contestații 

3. 
Evaluarea 

rezultatelor 
Învățării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 Asigurarea 
transparenței 
criteriilor, a 

procedurilor de 
evaluare și a 
rezultatelor 

activităților de 
evaluare. 

3.1.a Comunicarea activitatilor de 
evaluare, a modalitatilor de evaluare, 

baremelor de notare si asigurarea 
permanenta a feed-back-ului. 

2 
    

3.1.b. Elaborarea de indicatori si 
descriptori de performanta pentru fiecare 

competenta pentru cel putin o activitate de 
evaluare/semestru. 

2 
    

3.1.c. Notarea ritmica a elevilor conform 
reglementarilor in vigoare si inregistrarea 

corecta a rezultatelor in catalog si carnetele 
de elev. 

3 
    

3.2 Aplicarea testelor 
predictive, 

interpretarea și 
comunicarea 
rezultatelor. 

3.2.a. Formularea itemilor in concordanta 
cu obiectivele evaluarii, continuturile si 
standardele de performanta; utilizarea 
itemilor cu alegere multipla si raspuns 
construit si intocmirea baremelor de 

notare. 

1  

    

3.2.b. Interpretarea si comunicarea 
rezultatelor. 1     

3.3 Utilizarea 
diverselor 

instrumente de 
evaluare, inclusiv a 

celor online 

 3.3.a.Aplicarea instrumentelor de evaluare 
traditionale (chestionare orala, teste, fise de 
evaluare) si moderne (portofoliul, referat, 
produse ale activitatii etc.) 

2  
    

3.3.b.Imbinarea armonioasa a 
instrumentelor traditionale si moderne de 

evaluare. 2  
   

3.4 Promovarea 
autoevaluării și 
interevaluării. 

3.4.a. Proiectarea de activitati cu caracter 
de autoevaluare sau inter-evaluare 

colegiala la nivelul clasei/grupelor de lucru 
1      

3.5 Evaluarea 
satisfacției 

beneficiarilor 
educaționali. 

3.5.a. Aplicarea de chestionare parintilor si 
elevilor privind satisfactia la disciplina 

predata si interpretarea rezultatelor 
chestionarului. 

2  
    

3.5.b. Elaborarea unor masuri de remediere 
a punctelor slabe identificate in chestionare 2     

3.6 Coordonarea 
elaborării 

portofoliului 
educațional ca 

element central al 
evaluării rezultatelor 

învățării. 

3.6.a. Prezentarea continutului 
portofoliului educational parintilor, 

respectarea continutului portofoliului 
educational si interventia pentru realizarea 

corespunzatoare a acestuia. 
1  

   

3.7. Realizarea şi 
aplicarea unor 
instrumente de 

evaluare a activităţii 
online, 

valorizarea 
rezultatelor evaluării 

şi oferirea 
de feedback fiecărui 

elev 

3.7. a Realizarea şi aplicarea unor 
instrumente de evaluare a activităţii online, 
valorizarea rezultatelor evaluării şi oferirea 

de feedback fiecărui elev 

1  

   

   20     
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Domenii ale 
evaluării Criterii de performanță Indicatori de 

performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 
Autoevaluare Comisia 

de 
evaluare 

Consiliul de 
administrație 

Comisia 
de 

contestații 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Managementul 
clasei de elevi 

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat 
(reguli de conduită, atitudini, 
ambient) pentru desfășurarea 

activităților în conformitate cu 
particularitățile clasei de elevi 

4.1.a. Amenajarea și 
păstrarea spațiului de 
învățare (curățenie, 

mobilier, etc), a mijloacelor 
didactice (PC, table 

interactive, 
videoproiectoare,table 

magnetice, etc.) 

2 
    

4.1.b. prezentarea și 
afișarea normelor care 
trebuiesc respectate în 

sălile de curs (PSI, 
protecția muncii, RI) și 

întocmirea documentelor 
care justificăprezentarea 

acestora (procese-verbale) 

1 
    

4.1.c. Menținerea 
disciplinei elevilor în 

timpul orelor decurs și 
asigurarea unei atmosfere 

propice studiului și 
respectului reciproc 

elevi/elevi – cadru didactic 

2 
    

4.2 Monitorizarea 
comportamentului elevilor și 

gestionarea situațiilor 
conflictuale. 

4.2.a. Monitorizarea 
comportamentului, 

disciplinei si frecventei 
elevilor pe baza unor fise 

de observatie/caietului 
clasei si informarea 

dirigintilor/parintilor pentru 
remedierea situatiilor 

problema 

2 
    

4.2.b. Interventia eficienta 
pentru ameliorarea 

situatiilor conflictuale 

1     

4.3 Cunoașterea, consilierea și 
tratarea diferențiată a elevilor. 

4.3.a.Solicitarea de la 
familie/invatator/ diriginte 

a datelor suplimentare 
despre elev (comportament, 

atitudini, probleme de 
sanatate etc.) pentru 

cunoastere a elevului din 
perspective diferite 

1 
    

4.3.b. Consilierea 
permanenta a elevilor prin 
colaborarea cu profesorul 

psiho-pedagog. 

1     

4.3.c. Elaborarea unor 
sarcini de lucru diferentiate 

in functie de 
particularitatile elevilor 

1  
   

4.4 Motivarea elevilor prin 
valorizarea exemplelor de bună 

practică. 

4.4.a. Implicarea elevilor in 
diferite tipuri de activitati 

(culturale, artistice, 
sportive) si stimularea 

elevilor participanti prin 
acordarea de diplome, 

premii, expunerea 
rezultatelor activitatilor 

acestora 

1  

   

   12     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de performanță Indicatori de 
performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 
Autoevaluare 

Comisia 
de 

evaluare 
Consiliu de 

administrație 

Comisia 
de 

contestații 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Managementul 

carierei și al 
dezvoltării 
personale 

5.1. Participarea la programele de 
formare 

continuă/perfecţionare şi 
valorificarea 

competenţelor ştiinţifice, 
didactice şi 

metodice dobândite 

5.1.a. Valorificarea 
competentelor dobandite 
prin aplicarea acestora in 

proiectarea didactica, 
utilizarea la lectie a unor 
tehnici, metode si resurse 
moderne, desfasurarea de 

activitati specifice de 
diseminare (mese rotunde, 

informari) in cadrul 
comisiilor metodice, 

consiliilor profesorale etc. 

2 

    

5.1.b. Participarea la un 
curs de formare/an 1     

5.2.Implicarea în organizarea 
activităților metodice la 

nivelul unității de 
învățământ/catedrei 

 

5.2.a. Organizarea/ 
participarea la activitatile 

metodice la nivelul unitatii 
(comisie metodica, consiliu 

profesoral), cercuri 
pedagogice, consfatuiri 

metodice pe 
sector/municipiu 

1 

    

5.2.b. Redactarea unui 
articol/ referat/ sustinere 

lectie demonstrativa 
1     

5.3. Realizarea/actualizarea 
portofoliului profesional și 

dosarului personal 

5.3.a. Realizarea si 
actualizarea permanenta a 
portofoliului profesional si 

dosarului personal 
respectand structura 
stabilita de echipa 

manageriala 

1 

    

5.4. Dezvoltarea capacității de 
comunicare și relaționare în 

interiorul și în afara unității (cu 
elevii, personalul școlii, echipa 

managerială și cu beneficiarii din 
cadrul comunitățiiăfamiliile 

elevilor) 

5.4.a. Manifesta respect in 
comunicarea si relatia cu 

echipa manageriala, 
personalul scolii, elevi, 

parinti si alti beneficiari din 
cadrul comunitatii 

2 

    

   8     
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Domenii ale 
evaluării 

Criterii de performanță Indicatori de 
performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 
Autoevaluare Comisia 

de 
evaluare 

Consiliu de 
administrație 

Comisia 
de 

contestații 
6. 

Contribuţia la 
dezvoltarea 

instituţională 
şi la 

promovarea 
imaginii 

unităţii şcolare 

6.1 Dezvoltarea de parteneriate și  
proiecte educaționale în vederea 

dezvoltării instituționale. 

6.1.a. Incheierea de 
parteneriate/ participarea in 
echipa de parteneriat pentru 

realizarea obiectivelor 
propuse la activitatea 

extracurriculara (cel putin 
un parteneriat) 

1 

    

6.2 Promovarea ofertei 
educaționale. 

 

6.2.a.Promovarea ofertei 
educationale prin realizarea 

de pliante publicitare/ 
brosuri/ administrarea site-

ului Scolii si difuzarea 
materialelor de promovare 

a ofertei educationale 

1 

    

6.3 Promovarea imaginii școlii în 
comunitate prin participarea și 

rezultatele elevilor la olimpiade, 
concursuri, competiții, 

extracurriculare şi extraşcolare 
realizate în mediul şcolar, 

extraşcolar şi în mediul online 

6.3. a. Participarea la 
olimpiade, concursuri, 

competitii si simpozioane 
la diferite niveluri (sector, 

municipiu, national, 
international) 

2 

    

6.3.b. 
Implicarea/implementarea 

a cel putin un proiect 
educational promovat in 

comunicare (ex. Primavara 
Scolilor etc.) 

1 

    

6.4 Realizarea/participarea la 
programe/ activități de prevenire 

și combatere a violenței  şi 
bullyingului în mediul școlar si/ 

sau in mediul online. 

6.4.a. Implicarea in 
activitati de prevenire si 
combatere a violentei, de 
prevenire si combatere a 

comportamentelor 
nesanatoase prin 

responsabilizarea elevilor si 
colaborarea cu consilierul 

psiho-pedagog si institutiile 
abilitate, realizarea unor 
lectii in cadrul orelor de 

dirigentie 

1 

    

6.5 Respectarea normelor, 
procedurilor de sănătate şi 

securitate a muncii, de prevenire 
şi stingere a incendiilor şi de 

situaţii de urgenţă pentru toate 
tipurile de activităţi desfăşurate 
în cadrul unităţii de învăţământ, 

precum şi a sarcinilor 
suplimentare. 

6.5.a. Cunoasterea si 
respectarea normelor si 

procedurilor PSI, ISU, de 
sanatate si securitate in 

munca 

1 
    

6.5.b. Disponibilitate 
pentru realizarea sarcinilor 
suplimentare in functie de 

solicitarile scolii 
2 

    

6.6 Implicarea activă în crearea 
unei culturi a calităţii la nivelul 

organizaţiei. 
 

6.6.a. Respectarea 
procedurilor de lucru la 

nivelul unitatii, cunoasterea 
legislatiei in vigoare, 

respectarea termenelor de 
executie 

2  

   

6.6.b. Raportarea corecta si 
la timp a datelor si 

informatiilor solicitate de 
comisiile din scoala 
(CEAC) si echipa 

manageriala 

1  

   

6.6.c. Responsabil comisie 
metodica/ comisie de lucru/ 
membru CA / secretar CP/ 
membru comisie de lucru 

2  
   

6.7. Promovarea de activităţi de 
învăţare interactive prin 

utilizarea unor instrumente 
realizate cu ajutorul tehnologiei. 

6.7. a Promovarea de 
activităţi de învăţare 

interactive prin utilizarea 
unor instrumente realizate 

cu ajutorul tehnologiei 

1  
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   15     
 
 

Domenii ale 
evaluării 

Criterii de performanță Indicatori de 
performanță 

Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 
Autoevaluare Comisia 

de 
evaluare 

Consiliu de 
administrație 

Comisia 
de 

contestații 
7. 

Conduita 
profesională 

7.1. Manifestarea atitudinii 
morale şi civice (limbaj, ţinută, 

respect, comportament). 

7.1 a Promovarea de inalta 
tinuta morala fata de 

colegi, educabili si parintii 
acestora 

2  
   

7.2. Respectarea şi promovarea 
deontologiei didactice (normelor 

deontologice). 

7.2.a Respectarea normelor 
deontologice potrivit 

statutului cadrului didactic. 
3     

   5     
   100     

 
 
 
 
 
Data;      Nume și prenume:    Semnături: 
 

 
• Cadru didactic evaluat   .....................................................            ..................... 
• Responsabil Comisie de Evaluare    .....................................................                             ..................... 
• Responsabil Comisie de Contestații .....................................................                             ..................... 
• Director     ......................................................                             .................... 
• Membrii CA    ......................................................                             .................... 
                                                            ......................................................                             .................... 
                                                            ......................................................                             .................... 
                                                            ......................................................                             .................... 
                                                            ......................................................                             .................... 
                                                            ......................................................                             .................... 
                                                            ......................................................                             .................... 
                                                            ......................................................                             .................... 
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ANEXA 2 – FIȘA CADRU A POSTULUI- CADRU DIDACTIC  
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 72 SG39 ) 

 
 

 

FIȘA POSTULUI  

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: titular/suplinitor/cadru didactic asociat   
    Număr de ore sarcini de serviciu: . . . . . . . . . .   
    Număr ore de predare: . . . . . . . . . .   
    Profesor diriginte la clasa: . . . . . . . . . .   
    Cerinţe:   
   - studii: . . . . . . . . . .   
   - studii specifice postului . . . . . . . . . .   
   - vechime . . . . . . . . . .   
   - grad didactic . . . . . . . . . .   
    Relaţii profesionale:   
   - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie pentru 

curriculum/catedră;   
   - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;   
   - de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca 

delegat.   
 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI   
 

   1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ   
   1.1. Analizarea curriculumului şcolar.   
   1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.   
   1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.   
   1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.   
   1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.   
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   1.6. Proiectarea activităţilor suport pentru învăţarea în mediul on-line.   
   1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line.   
   1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.   
   1.9. Proiectarea activităţii extracurriculare.   
   2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE   
   2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare.   
   2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.   
   2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.   
   2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi online.   
   2.5. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor.   
   2.6. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei.   
   2.7. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ).   
 
   3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE   
   3.1. Eficientizarea relaţiei profesor-familie.   
   3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare în mediul 

şcolar, extraşcolar şi în mediul online.   
   3.3. Implicarea partenerilor educaţionali - realizarea de parteneriate.   
   3.4. Organizarea şi defăşurarea de activităţi prin participarea la acţiuni de voluntariat.   
 
   4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII   
   4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.   
   4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.   
   4.3. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii on-line.   
   4.4. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.   
   4.5. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.   
   4.6. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor.  
  
   5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI   
   5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.   
   5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.   
   5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie.   
   5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice.   
   5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.   
 
   6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE   
   6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.   
   6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade 

didactice, manifestări ştiinţifice etc.   
   6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.   
 
   7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ȘCOLII   
   7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.   
   7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul 

comunităţii locale.   
   7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.   
   7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional.   
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   7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.   
   7.6. Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate 

cu ajutorul tehnologiei.   
   7.7. Implicarea în prevenirea şi combaterea violenţei şi bullying-ului în mediul şcolar şi/sau în 

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

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

    Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii 
funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).   

    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 3 – ADEVERINȚĂ PRIVIND ACORDAREA CALIFICATIVUL ANUAL/PARȚIAL 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 72 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. Evaluarea rezultatelor învăţării  
4. Managementul clasei de elevi  
5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale  
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii  

şcolare 
 

7. Conduita profesională  
 
 

Punctaj final al evaluării  
Calificativul final al evaluării  

 
 
 
  DIRECTOR,       SECRETAR, 
           Prof. ...................................     ............................................. 
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          ( L.S. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 4 – CONVOCATOR EVALUARE ANUALĂ/PARȚIALĂ 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE 
( Cod document PO 72 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     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
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...     
n     

 

         Director,   

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


