
 

 

 

1 

 

 

 
Liceul  Teoretic 

“Grigore Moisil”,Tulcea 
 

Comisia pentru 
Evaluarea si Asigurarea 

Calitatii 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

 

Ediţia a 2-a 
Nr.de ex  

Revizia …… 
Nr.de ex …. 

Procedură de evaluare a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 
Cod: PO 20 

 
Exemplar nr …. 

 

 

 
 
 
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea editiei/ reviziei  în 
cadrul  procedurii operaţionale 
 

 

 

RESPONSABILITATI NUMELE FUNCTIA DATA SEMNATURA 
INTOCMIT Prof Agache Oana 

Gabriela 

Prof. Vatră Daniela 

Prof. Ivanov Camelia 

Membrii 

CEAC 

21.01.2015  

VERIFICAT 

 

Prof. Butuc Ana Director 

adjunct 
  

APROBAT Prof. Silvia Pârâu 
 

Director   

 

 
 
 
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 
 
 
 

Ediţia sau 
după caz, 
revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se aplică 
prevederile ediţiei 
sau reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1   1.X.2011 

2.2. Ediţia a 2-a  Actualizarea conţinutului 
conform noii  legislaţii, 
inclusiv schimbarea 
titlului 

9.02.2015 

     

     

 
 



 

 

 

2 

 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

 

Nr.crt
. 

Scopul 
difuzării 

Ex
. 

Nr 

Compartime
nt 

Nume şi prenume 
Data 

primirii 

Semnătu
ra 
 

 1 2 3 5 6 7 

3.1 Aplicare 1 Director Pârâu Silvia   
2 Director adjunct Butuc Ana   
3 Responsabili 

Comisii 
metodice 

   

4 Consilier 
Educativ 

Neacşu Irina   

5 Responsabili 
compartimente 
funcţionale 

   

3.2 Informare 1 Coordonator 
CEAC 

Ivanov Camelia   

 

 

 

4. Scopul procedurii operaţionale: 
 
 

Scopul acestei proceduri este asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, 

obiectivă şi transparentă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în 

Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, Tulcea 

 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale: 

 
5.1 Aceasta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice (titulari, titulari PCO, 

suplinitori, detaşaţi, colaboratori), cadrelor didactice auxiliare (secretar, contabil,, 

administrator, pedagog, laborant, bibliotecar, informatician, supraveghetor de noapte) 

şi nedidactice (îngrijitor,paznic,muncitor, spălătoreasă, magazioner, fochist) din 

Liceul Teoretic “ Grigore Moisil”, Tulcea. 

5.2 Compartimentul emitent este Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii. 

 

6. Documente de referinţă/reglementări aplicabile activităţii procedurate 

 

 LEGEA 87/2006 – Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005  privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin OUG 102/2006 
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 H.G. 1534:25.11.2008- Privind aprobarea standardelor de referinţă şi a 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar 

 Legea educaţiei nr.1 din 2011cu completările şi modificările ulterioare 

 Regulamentul intern al Liceul Teoretic “ Grigore Moisil”, Tulcea 

 Legea 53/ 2003 Codul muncii MECTS 

 OMECTS 6143/2011 

 OMECTS 4613/ 28.06.2012 

 

 

 

 

 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 

 

7.1. Definiţii ale termenilor: 

Nr.crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care 

defineşte termenul 

1. Procedură operaţională 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 procesual 

2. Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei 

proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau 

altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai 

multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi 

difuzate 
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7.2. Abrevieri ale termenilor: 

 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 P.O. Procedura operaţională 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap. Aplicare 

6 Ah. Arhivare 

7 CEAC Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii 

8 CA Consiliul de Administraţie 

9 PCO Plata cu ora 

 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale: 

 

8.1 pentru personalul didactic şi didactic auxiliar 

 

Pasul 1: 

1.1. Consiliul Profesoral validează fişele de autoevaluare/ evaluare a personalului didactic 

şi didactic auxiliar conform perioadei prevăzute în graficul din metodologie (Anexa 1) 

1.2.La începutul fiecărui an şcolar se distribuie tuturor fişa de autoevaluare a activităţii 

desfăşurate  ( Anexele 2 şi3). 

 

Pasul al 2-lea: 

La sfârşitul anului şcolar fiecare cadru didactic/ didactic auxiliar completează fişa de 

autoevaluare , raportul de autoevaluare a activităţii în baza fişei de autoevaluare şi a 

rapoartelor semestriale de analiză a activităţii (Anexa 4) şi le depune la secretariatul 

unităţii de învăţământ conform perioadei prevăzute în graficul prevăzut în metodologie 

(Anexa 1). 

 

Pasul al 4- lea: 
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Responsabilii fiecărei comisii / compartiment  funcţional, completează rubrica de evaluare 

menţionată în fişă pentru fiecare cadru didactic / didactic auxiliar, în baza procesului-

verbal(Anexa5) încheiat în cadrul şedinţei de comisie metodică sau în cadrul şedinţei 

compartimentelor funcţionale şi înaintează fişele şi procesul-verbal la Consiliul de 

Administraţie.  

 

Pasul al 5- lea: 

Consiliul de Administraţie evaluează şi acordă propriul punctaj, evaluarea finală făcându-

se în prezenţa cadrului didactic / didactic auxiliar, pe baza documentelor justificative 

pentru acordarea punctajului la autoevaluare. 

Consiliul de Administraţie stabileşte calificativele anuale pentru fiecare angajat în parte pe 

baza punctajului final de evaluare, conform grilei de punctaj pentru acordarea 

calificativelor anuale din metodologie. 

 

Pasul al 6- lea: 

6.1. Cadrele didactice sunt informate cu privire la calificativele acordateîn mod direct, 

dacă sunt  prezente la şedinţa CA sau prin secretariatul unităţii , în termen de 3 zile, dacă 

nu au putut fi prezente la şedinţa CA. 

6.2. În situaţia unor contestaţii, acestea se înregistrează la secretariat, în termen de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a calificativului. 

 

Pasul al 7-lea: 

Se constituie , dacă este cazul, comisia de soluţionare a contestaţiilor, prin decizia 

directorului, conform art.13, capitolul V din OMECTS 6143/ 2011.Contestaţiile se 

soluţionează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunere, hotărârea fiind 

definitivă, putând fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă conform 

art.14, capitolul V din OMECTS 6143/ 2011. 

Reprezentantul grupei sindicale din unitate poate participa, în calitate de observator, la 

lucrările comisiei de contestaţii cu drept de acces la toate documentele şi consemnarea 

propriilor observaţii în procesul-verbal. 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii: 
 

 Cadrele didactice/ didactice auxiliare au responsabilitatea unei autoevaluări corecte şi 

realiste, în conformitate cu documentelejustificative; 

 Responsabilii de comisii au obligaţia întocmirii corecte a dosarului de documente 

specifice care validează evaluarea fiecărui  angajat; 
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 Consiliul de Administraţie are responsabilitatea evaluării cadrelor didactice/ didactice 

auxiliare în urma analizei atente şi detaliate a documentelor prezentate. 

 Comisia de contestaţii are responsabilitatea unei analize obiective a cazurilor 

prezentate. 

 

 
 
10. Anexe, înregistrări, arhivări: 
 
 

Nr. 
anexă 

Denumire anexă Elaborator Aprobat Nr. 
Ex. 

Difuzare Arhivare 

Loc.                   
Perioada 

Alte 
el. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Graficul /calendarul 
activităţilor de 
evaluare 

MECTS 28.06.2012      

2 Fişe de autoevaluare/ 
evaluare cadre 
didactice 

       

3 Fişe de autoevaluare/ 
evaluare cadre 
didactice auxiliare 

       

4 Analiza activităţii 
didactice(semestriale) 

       

5 Proces-verbal        

6 Analiza activităţii 
pers.nedidactic 

       

 

 

  



 

 

 

7 

 

 

  



 

 

 

8 

 

 
  



 

 

 

9 
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Anexa 4 
 

LICEUL TEORETIC”GRIGORE MOISIL” TULCEA 

Analiza activitatii didactice 

desfasurate de 

profesorul.......................................................... 

la disciplina................................................ 

la sfarsitul .............................,an scolar......................... 

1.Analiza activitatii la clasa: 
NR. 

CRT. 

CLASA Numar 

Corigenti 

Medii  Absente 

5-599 6-699 7-799 8-899 9-10 Motivate  Nemotivate  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

2.Participarea la Olimpiada 

 Judeteana  Nationala 

Numar participanti   

Premiul I   

Premiul II   

Premiul III   

Mentiuni   

3. Participarea la activitatile catedrei metodice din scoala: 

a.Referate(tema) 

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

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

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

b.lectie deschisa sustinuta: 
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.................................................................................................................  

c. realizarea de material didactic: 

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

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

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

4.Participarea la cursuri de formare (CCD) 

a............................................................................................................... 

b...............................................................................................................

c............................................................................................................... 

5.Activitati extrascolare: 

a. am organizat activitatea(activitatile): 

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

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

b.am participat la activitatea (activitatile): 

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

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

6.Activitati sponsorizate: 

Denumirea 

activitatii:................................................................................. 

Suma depusa 

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

Societatea care a sponsorizat 

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

7.Propuneri pentru imbunatatirea activitatii: 

a.la catedra 

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

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

b.in scoala 

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

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

8.Alte activitati: 

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

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

 

    Data,                                 Semnatura cadru didactic, 
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Anexa 5 
 

 
 
 

Proces – verbal,  
 
 

Încheiat astăzi, ...................cu ocazia întrunirii membrilor 

comisiei .....................................................  . 

În cadrul întrunirii s-au dezbătut şi aprobat calificativele 

acordate de colegi şi de responsabilul comisiei. 

 

Nr.crt. Profesor Calificativ 

colegial 

Calificativ 

responsabil 

comisie 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Anexa 6 
 
Liceul  Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 

Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175 

Telefon, fax: 0240 / 533541  
Compartimentul: Nedidiactic 
 
 

FIȘĂ DE EVALUARE - 2014 

a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual care ocupă 

posture de execuție (conform O.M. 3860/10.03.2011) 

 

Numele și prenumele persoanei evaluate:  

Funcția: 

Numele și prenumele evaluatorului: _____________________ 

Perioada evaluată: 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014   
 

Criterii de evaluare Nota Comentarii 

1. Cunoștințe și experiență:  
- capacitatea profesională în termeni de cunoştinţe şi abilităţi 

profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod optim, sarcinile şi 
atribuţiile de serviciu; aplicarea corectă şi eficientă a cunoştinţelor; 
cunoştinţe profesionale actualizate la zi; inţelegerea cerinţelor 
postului; valorificarea experienţei dobândite.  

  

2. Complexitate, creativitate și diversitatea 

activităților :  

- capacitatea de a rezolva problemele, de a depăşi 
obstacolele sau dificultăţile intervenite in activitatea curentă prin 
identificarea soluţiilor adecvate; identificarea deficienţelor şi 
adoptarea măsurilor necesare pentru corectarea 
acestora;capacitatea de încadrare a sarcinilor şi lucrărilor în termene 
impuse şi / sau convenite;atitudinea pozitivă faţă de ideile noi; 
inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii 
desfăşurate; capacitatea de autoperfecţionare prin participarea la 
cursuri de formare profesională. 

  

3. Contacte și comunicare :  
- capacitatea de a comunica în mod clar, coerent şi eficient, în 

formă scrisă şi orală; capacitatea de a explica sarcinile, atribuţiile de 
serviciu şi obiectivele stabilite; capacitatea de reprezentare, în limita 
competenţei, a instituţiei, în conformitate cu importanta acesteia. 

  

4. Condiții de muncă: 
- respectarea programului de lucru;organizarea eficientă a 

propriei activităţi; 

abilităţi în utilizarea aparaturii și echipamentelor din dotare  pentru 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu;utilizarea eficientă a resurselor 
materiale. 

  

5. Incompatibilităţi şi regimuri speciale (respectarea 

atribuţiilor,sarcinilor, deciziilor, a regulamentului intern,a codului etic,  
a secretului profesional, atitudinea faţă de relaţiile conflictuale, 
responsabilitate şi disciplină în muncă). 

  

Se acordă note de la 1 (reprezentând nivel minim) la 5 (reprezentând nivel maxim), nota exprimând 

aprecierea gradului de îndeplinire pentru fiecare criteriu prevăzut în fișa de evaluare a fiecărui angajat. 
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Nota finală a evaluării __________________ (media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare 

criteriu) 

Calificativul final  acordat ________________________ stabilit  pe baza notei finale după cum 

urmează: 
 

 Între 1,00-2,00 = nesatisfăcător 

 Între 2,01-3,50 = satisfăcător 

 Între 3,51–4,50 = bine 

 Între 4,51-5,00 = foarte bine 
       

  
Programele de instruire recomandate să fie urmate în perioada pentru care se va face 
evaluarea: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  
Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
Numele și prenumele persoanei evaluate:_________________________ 

Semnătura persoanei evaluate:………………………… 

Data…………………………… 

 

Numele și prenumele evaluatorului: ________________ 

Funcția: administrator patrimoniu 

Semnatura evaluatorului:……………… 

Data…………………… 

 
 

Observațiile sau comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este 

cazul): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

Numele și prenumele persoanei care contrasemnează: _________________ 

Funcția: DIRECTOR 

Semnatura persoanei care contrasemnează……………………… 

Data……………… 


