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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 evaluarea personalului administrativ;  
- 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 administrativ.  

Procedura este o procedură operaţională care se aplică în activitatea Consiliului de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni şi în activitatea personalului administrativ.  
5.1. Date de intrare  
 cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Directorului etc) şi 

cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);  
 procesele car e 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 administrativ, organizate şi desfăşurate.   

5.3. Indicator de performanţă:  
- Număr de persoane evaluate/ Nr. total al personalului administrativ.  
 
6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  
6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare)  
6.2. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
(cu modificările şi completările ulterioare)  
6.3. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
(cu modificările şi completările ulterioare)  
6.4. Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)  



Școala Gimnazială „Petru Poni” 

Cucuteni 

Consiliul de Administraţie 

Procedura  privind evaluarea 
personalului didactic şi didactic 

auxiliar  
 

PO. CA. 03 

Ediţia:1 Revizia:0 

Page 3 of 7 

Exemplar nr.1 

 
6.5. H.G. nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar  
6.6. OMECTS nr. 3860/ 2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual  
6.7. OMEN nr. 4925/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar (cu modificările şi completările ulterioare)  
6.8. 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  
6.9. SR EN ISO 9001:2008  
6.10. SR ISO IWA 2:2009  
6.11. 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, ystemati 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 ystemati 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 ( ystemati 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 ystematic şi conştient în 
vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice 
ale tinerilor astfel încât să se poată integra pe piaţa muncii 

5. Fişă de evaluare Formular tipizat destinat evaluării performanţei fiecărui salariat din 
categoria administrativ pe bază de criterii şi indicatori unitari.  

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 
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7 D Decide 
8 E Elaborare 
9 Ev Evidenţă 
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 administrativ din Şcoala Gimnazială “Petru Poni” 
Cucuteni se realizează anual, în perioada 1-31 ianuarie, pentru întreaga activitate desfăşurată pe 
parcursul anului calendaristic precedent (1 ianuarie – 31 decembrie).  
(2) În mod excepţional, evaluarea performanţelor anuale individuale se face şi în cursul perioadei 
evaluate, conform cazurilor prevăzute de reglementările legale, astfel:  
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului administrativ 
evaluat încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puţin 3 luni sau se modifică, în condiţiile legii; 
în acest caz personalul administrativ va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, 
suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă;  
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de 
muncă al evaluatorului încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puţin 3 luni sau se modifică, in 
condiţiile legii; în acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau 
modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, într-o perioadă de cel mult 15 zile 
calendaristice, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 
administrativ din subordine;  
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o diplomă de studii 
de nivel superior şi urmează să fie promovată, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare 
studiilor absolvite;  
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată este promovată în grad/ treaptă 
profesională.  
(2) Pentru fiecare persoană se aplică Fişa de evaluare corespunzătoare funcţiei administrative. Se 
utilizează Formularul PO.CA.03-F1.  
(3) Activitatea profesională se apreciază prin acordarea unuia dintre calificativele: „foarte bine”, 
„bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, conform criteriilor prevăzute prin prezenta procedură.  
Art.2. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod 
sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a 
eficienţei şi creativităţii, pentru fiecare salariat.  
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate, deontologie 
profesională, realism şi obiectivitate de către conducătorul ierarhic superior al persoanei evaluate.  
Art.3. (1) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza 
următoarelor criterii:  
a) cunoştinţe şi experienţă;  
b) complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;  
c) judecata şi impactul deciziilor;  
d) influenţă, coordonare şi supervizare;  
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e) contacte şi comunicare;  
f) condiţii de muncă;  
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.  
(2) În funcţie de specificul activităţii Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni şi atribuţiile specifice 
ale compartimentului din care face parte angajatul, por fi stabilite criterii suplimentare de 
evaluare.  
(3) Evaluatorul (conducătorul ierarhic superior al persoanei evaluate) acordă note de la 1 la 5, 
pentru fiecare criteriu prevăzut în Fişa de evaluare, v. Formularul PO.CA.03-F1.  
(4) Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.  
(5) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, astfel:  
a) între 1,00 – 2,00 = nesatisfăcător;  
b) între 2,01 – 3,50 = safisfăcător;  
c) între 3,50 – 4,50 = bine;  
d) între 4,51 – 5,00 = foarte bine.  
Art.4. (1) După aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în 
fişa de evaluare, aceasta se semnează şi se datează de către evaluator şi persoana evaluată.  
(2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra 
consemnărilor făcute, comentariile persoanei evaluate se consemnează în fişa de evaluare.  
(3) Evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.  
Art.5. (1) Fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în care calitatea de 
evaluator o are Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, fişa de evaluare nu se 
contrasemnează. Are calitatea de contrasemnatar superiorul ierarhic al evaluatorului, potrivit 
structurii organizatorice a Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.  
(2) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele 
cazuri:  
a) Aprecierile consemnate nu corespund realităţii;  
b) Între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de 
comun acord.  
(3) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la al. (2) se aduce la cunoştinţa persoanei 
evaluate.  
Art.6. (1) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la directorul Şcolii 
Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni soluţionează 
contestaţia pe baza fişei de evaluare, a referatului întocmit de persoana evaluată şi a celui întocmit 
de evaluator şi avizat de contrasemnatar.  
(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către 
persoana evaluată a fişei de evaluare contrasemnată şi se soluţionează în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.  
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de la 
soluţionarea contestaţiei.  
(4) Angajaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit al.(1) se pot 
adresa instanţei competente, conform legii.  
(5) Angajaţii evaluaţi direct de către directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, care sunt 
nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa instanţei competente, conform legii.  
Art.7. Dacă la evaluare angajatul primeşte calificativul „nesafisfăcător”, se consideră că acesta nu 
corespunde cerinţelor postului şi se va proceda în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în 
vigoare.  
Art.8. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni poate propune Consiliului de 
Administraţie utilizarea rezultatelor obţinute din evaluări, în scopul:  
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a) pregătirii şi perfecţionării personalului pentru:  
- definirea profilului viitor al competenţelor şi abilităţilor, corespunzător fiecărui post;  
- monitorizarea raportului rezultate/ cost, obţinut în urma activităţii de pregătire/ perfecţionare;  
- elaborarea programelor (strategiei de pregătire continuă a personalului) prin stabilirea unui plan 
de pregătire continuă pentru fiecare angajat şi prin evaluarea resurselor financiare necesare 
acestui scop.  
b) recrutării/ selecţionării personalului la elaborarea sau la realizarea unor programe/ proiecte;  
c) determinării evoluţiei performanţelor profesionale individuale în timp.  
 
9. RESPONSABILITĂŢI  
9.1. Consiliul de administraţie  
- să analizeze şi să aprobe, pe baza datelor şi informaţiilor, planurile de pregătire profesională a 
personalului administrativ.  
9.2. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni 
- să centralizeze fişele de evaluare de la şefii compartimentelor funcţionale.  
9.3. Şefii compartimentelor funcţionale  
- să organizeze evaluarea pentru toţi membrii compartimentului;  
- să asigure obiectivitatea evaluării pentru toţi membrii compartimentului;  
- să comunice personalului administrativ calificativul anual;  
- să predea Directorului Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni fişele de evaluare completate.  
9.4. Personalul administrativ  
- să cunoască criteriile de evaluare prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezenta procedură, 
indicatorii de performanţă şi descriptorii de calitate aprobaţi şi obligaţiile prevăzute în fişa postului;  
- să participe la evaluarea anuală;  
- să deţină în portofoliul personal dovezile care susţin punctajul acordat şi să le prezinte, dacă este 
cazul, atunci când este solicitat.  
10. INREGISTRĂRI  
10.1. Fişele de evaluare ale personalului administrativ  
11. ANEXE ŞI FORMULARE 
11.1 Formularul PO.CA.03-F1 - Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
personalului administrativ  
 
 12. CUPRINS 
Numărul 
componentei în 
cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Pag 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea ediţiei/ reviziei  

1 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  2 
3 Lista de difuzare 2 
4 Scopul 2 
5 Domeniul de aplicare 2 
6 Documente de referinţă 2 
7 Definiţii şi abrevieri 3 
8 Descrierea activităţii 4 
9 Responsabilităţi 6 
10 Înregistrări 6 
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11 Anexe şi formulare 6 
12 Cuprins 6 
 


