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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 
Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 01.11.2014 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  

 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi prenume Data 

primirii Semnătura 

3.
1 Informare  1 Didactic     

3.
2 

Aplicare 2 Didactic Şefi 
compartimente 

Cf. Listei de 
difuzare 

  

3.
3 

Evidenţă 3 Secretariat Secretară  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

 
4.SCOPUL:  

Scopul prezentei proceduri este de:  
- a stabili metodologia şi responsabilităţile privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 
Consiliului de Administraţie;  
- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  
- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  
- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
director, în luarea deciziei. 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE: 
Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pentru procesul de 

evaluare a personalului didactic şi didactic-auxiliar.  
Procedura este o procedură operaţională care se aplică în activitatea personalului didactic şi 

didactic-auxiliar din cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.  
5.1. Date de intrare  
 cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniş trilor, decizii ale directorului etc) 

şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);  
 procesele care se desfăşoară în cadrul Şcolii Gimnaziale  “Petru Poni” Cucuteni;  
 competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;   
 resurse financiare alocate.   

5.2. Date de ieşire  
 Evaluări ale personalului di dactic şi didactic-auxiliar, organizate şi desfăşurate.  

5.3. Indicator de performanţă:  
- Număr de persoane evaluate/ Nr. total al personalului didactic  
- Număr de persoane evaluate/ Nr. total al personalului didactic auxiliar. 

6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  
6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare)  
6.2. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
(cu modificările şi completările ulterioare)  
6.3. Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)  
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6.4. H.G. nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar  
6.5. OMECTS nr. 6143/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 
personalului didactic şi didactic auxiliar (cu modificările şi completările ulterioare)  
6.6. OMEN nr. 4925/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar (cu modificările şi completările ulterioare)  
6.7. OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând 
standardele de control intern/ managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control intern/ managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare  
6.8. SR EN ISO 9001:2008  
6.9. SR ISO IWA 2:2009  
6.10. Regulamentul de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni. 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională: 

Nr. 
Crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Control intern Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de 
către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea 
furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor 
entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea 
regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; 
protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea 
fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi 
producerea în timp util d einformaţii de încredere, referitoare la 
segmentul financiar şi de management. 

2. Consiliul 
Profesoral 

Este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară cu 
personalitate juridică, este prezidat de către director şi se întruneşte 
lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la 
solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. 

3. Consiliul de 
Administraţie 

Este organul de conducere al unităţii de învăţământ şi este format din 
reprezentanţi ai personalului didactic (inclusiv directoru şi directorii 
adjuncţi), ai părinţilor, ai primăriei şi ai consiliului local, în proporţia 
prevăzută de lege. 

4. Proces 
educaţional 
optim  

Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în vederea 
formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale 
tinerilor astfel încât să se poată integra pe piaţa muncii 

Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 A Aprobare 
2 Ah Arhivare 
3 Ap Aplicare 
4 CA Consiliul de Administraţie 
5 CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

6 CSCIM Comisia pentru monitorizare, coordonare şi îndrumarea metodologică 
a dezvoltării sistemului de control intern/managerial 

7 D Decide 
8 E Elaborare 
9 Ev Evidenţă 
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10 Ex Execută 
11 ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 
12 ROF Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
13 ROI Regulamentul de Ordine Interioară 
14 RP Responsabil de proces 
15 SCT Secretariat 
16 V Verificare 

 
8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII  
Art.1. (1) Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din Şcoala Gimnazială “Petru 
Poni” Cucuteni se realizează anual, conform graficului prezentat în anexa PO.CA.02-A1, pentru 
întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar şi are două componente: autoevaluarea 
şi evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.  
(2) Pentru fiecare persoană se aplică Fişa de autoevaluare/ evaluare corespunzătoare funcţiei 
didactice/ didactic – auxiliară. Se utilizează Formularele PO.CA.02-F1–F4.  
(3) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevazut în anexa PO.CA.02-A1, validează, prin 
vot majoritar, fişele de autoevaluare/ evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în 
baza cărora se stabileşte calificativul anual.  
Art.2. Evaluarea activităţii personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din Şcoala 
Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni se realizează în următoarele etape:  
a) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/ evaluare şi 
a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.  
b) Evaluarea activităţii realizată la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcţional 
prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană 
evaluată.  
c) Evaluarea finală a activităţii în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Petru 
Poni” Cucuteni. 
Art.3. Autoevaluarea (1) Cadrul didactic/ didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze Fişa de 
autoevaluare a activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a 
activităţii, la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, în perioada prevăzută în graficul 
din anexa PO.CA.02-A1.  
(2) Fişele de autoevaluare/ evaluare ale cadrelor didactice/ didactice auxiliare se validează în 
Consiliul Profesoral al Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.  
(3) La solicitarea comisiilor metodice/ compartimentelor funcţionale sau a Consiliului de 
Administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice/ didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de 
autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru 
activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.  
Art.4. Evaluarea (1) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor de 
comisie metodică, pe specialităţi/ arii curriculare, conform graficului activităţilor de evaluare 
prevăzut în anexa PO.CA.02-A1.  
(2) Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul şedinţelor 
compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform graficului 
activităţilor de evaluare prevăzute în anexa PO.CA.02-A1.  
(3) Fiecare comisie metodică/ compartiment completează rubrica de evaluare menţionată în fişa 
de autoevaluare/ evaluare pentru fiecare cadru didactic/ didactic auxiliar (în baza procesului-verbal 
încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie.  
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Art.5. Evaluarea finală (1) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ, se întruneşte 
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni pentru acordarea punctajului 
final de evaluare pe baza fişei de evaluare a personalului didactic/ didactic auxiliar.  
(2) Consiliul de Administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/ evaluare şi 
acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic/ didactic 
auxiliar în cauza, care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie, 
acordarea punctajului la autoevaluare.  
(3) Consiliul de Administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/ didactic 
auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare. 
(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale 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.  
(5) În baza punctajului final acordat, Consiliul de Administraţie stabileşte calificativul anual pentru 
fiecare angajat în parte.  
(6) Hotărârea Consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor 
didactice/ didactice auxiliare se adoptă cu votul a 2/3 din totalul membrilor.  
Art.6. (1) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către Consiliul de 
administraţie sunt aduse la cunostinţa fiecărui cadru didactic/ didactic auxiliar în mod direct, dacă 
acesta este prezent la şedinţa Consiliului de Administraţie.  
(2) Hotărârea Consiliului de Administraţie privind 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.  
Art.7. (1) Cadrele didactice/ didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/ 
calificativului acordat de Consiliul de Administraţie, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 
PO.CA.02-A1.  
(2) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, în 2 
zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului. 
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 
3-5 membri - cadre didactice din Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni, recunoscute pentru 
profesionalism şi probitate morală, alese de Consiliul profesoral cu 2/3 din voturile valabil 
exprimate.  
(4) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat 
evaluarea în Consiliul de Administraţie.  
(5) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a 
contestaţiilor în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.  
(6) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ competentă.  
(7) La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/ sau calificativul acordat, la lucrările 
comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din Şcoala Gimnazială 
“Petru Poni” Cucuteni, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi 
poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. 
 
9. RESPONSABILITĂŢI  
9.1. Directorul Şcolii Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni  
- să primească fişele de evaluare de la şefii comisiilor metodice/ compartimentelor funcţionale şi 
să solicite dovezi atunci când diferenţele existente între punctajul de autoevaluare şi cel rezultat în 
urma evaluării colegiale afectează calificativul final;  
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- să convoace şedinţa Consiliului de administraţie privind evaluarea finală şi să comunice tuturor 
persoanelor implicate;  
- să prezinte dovezi atunci când există diferenţe între punctajele rezultate în urma autoevaluării, a 
evaluării colegiale şi cele propuse de Consiliul de Administraţie;  
- să medieze diferenţele existente între cele 3 evaluări pe baza dovezilor prezentate;  
- să comunice cadrului didactic calificativul anual acordat de Consiliul de Administraţie.  
 
9.2. Responsabilii comisiilor metodice/compartimentelor funcţionale  
- să organizeze, conform graficului, şedinţa de catedră/ arie curriculară în care să se realizeze 
evaluarea colegială pentru toţi membrii catedrei;  
- să furnizeze cadrelor didactice dovezile existente la nivelul catedrei (rapoarte de activitate, 
procese verbale etc.) atunci când este solicitat;  
- să asigure obiectivitatea evaluării colegiale pentru toţi membrii catedrei;  
- să predea conducerii Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni fişele de evaluare completate de 
cadrul didactic (punctajul de autoevaluare) şi de şeful de comisie metodică/ compartiment 
funcţional.  
9.3. Cadrele didactice/ didactic-auxiliare  
- să cunoască criteriile de evaluare prevăzute de legislaţia în vigoare, indicatorii de performanţă şi 
descriptorii de calitate aprobaţi în Consiliul de Administraţie şi obligaţiile prevăzute în fişa postului; 
- să se autoevalueze, conform graficului, completând fişa de evaluare aprobată, respectând 
Indicatorii de performanţă şi descriptorii de calitate aprobaţi la nivel de şcoală;  
- să deţină în portofoliul personal dovezile care susţin punctajul acordat şi să le prezinte, dacă este 
cazul, atunci când este solicitat;  
- să participe la şedinţa de catedră în care se face evaluarea colegială;  
- să participe la şedinţa Consiliului de Administraţie în care se susţine evaluarea finală. 
 
10. INREGISTRĂRI  
10.1. Fişele de autoevaluare/ evaluare ale cadrelor didactice/ didactic-auxiliare  
10.2. Rapoartele justificative privind autoevaluarea  
10.3. Convocatoarele privind participarea la şedinţele Comisiei metodice/ compartimentului 
funcţional  
10.4. Procesele - verbale ale şedinţelor Comisiei metodice/ compartimentului funcţional  
10.5. Convocatoarele privind participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie  
10.6. Procesele - verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie  
10.7. Hotărârile Consiliului de Administraţie 
 
 11. ANEXE ŞI FORMULARE 
11.1 Anexa PO.CA.02-A1 - Graficul/ calendarul activităţilor de evaluare  
11.2 Formularul PO.CA.02-F1 - Fişa de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului 
anual pentru     cadrele didactice din învăţământul preuniversitar  
11.3 Formularul PO.CA.02-F2 - Fişa de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului 
anual pentru funcţia de secretar în învăţământul preuniversitar  
11.4 Formularul PO.CA.02-F3 - Fişa de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului 
anual pentru funcţia de administrator financiar (contabil) în învăţământul preuniversitar  
11.5 Formularul PO.CA.02-F4 - Fişa de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului 
anual pentru funcţia de bibliotecar 
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