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1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii generale. 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI  

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT prof. Cristea Carmen 

prof. Pădure Mihaela, 

prof. Doboş Maria,  

 

RESP.CEAC 

MEMBRU CEAC 

MEMBRU CEAC 

 

02.03.2016  

1.2. VERIFICAT Prof.  DIRECTOR ADJ 02.03.2016  

1.3 APROBAT Prof. Corlade Iulia DIRECTOR 05.03.2016  

 

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in 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 elaborare - 02.03.2016 

     

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

generale 

 Scopul 

difuzării 

Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

  Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 aplicare  Personal 

auxiliar şi 

nedidactic 

Conform 

statului de 

funcţii 

aprobat 

 09.03.2016  

3.2 verificare 1 conducere Director 

adjunct 

Corlade Iulia 09.03.2016  

3.3 arhivare 1 CEAC - Pădure Mihaela 09.03.2016           

3.4 Alte 

scopuri 

1 Postare pe site-ul scolii 10.03.2016  
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Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Conţinutul procedurii; 

4. Responsabilităţi; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

 

 

 
 DEFINIŢII SI ABREVIERI  
 

- Fişa de evaluare (FE) - formular tipizat destinat evaluării performanţei fiecărui salariat din categoria 

didactic auxiliar, nedidactic pe bază de criterii şi indicatori unitari.  

 
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

L. 1/2011-Statutul personalului didactic  

Contractul colectiv de munca  

Contractul individual de munca  

Legea nr. 284/2010,  

Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice 

 

1. Scopul procedurii 

Scopul procedurii este de a stabili cadrul metodologic de evaluare a personalului auxiliar şi nedidactic 

din Colegiul Tehnic „D. Mangeron” Bacău . 

Evaluarea performantelor este un proces complex, care trebuie înţeles cel puţin din două perspective 

majore:  

• este un proces de motivare şi dezvoltare a membrilor organizaţiei;  

• este o reflectare a culturii organizaţionale. 

  

2. Aria de cuprindere : 

  

 Prezenta procedură se aplică personalului auxiliar şi nedidactic din Colegiul Tehnic „D. Mangeron” 

Bacău. 

  

3. Conţinutul procedurii: 

Pentru fiecare post se stabilesc standarde de performanta care se regăsesc în fiecare criteriu. Aceste 

standarde reflecta repartizarea echitabila a sarcinilor între posturi.  

Criteriile de evaluare sunt următoarele:  

I - Pregătirea profesională impusa ocupantului postului  

II - Experienţa necesara executării operaţiilor specifice postului  

III - Dificultatea operaţiilor specifice postului  

IV - Responsabilitatea implicata de post  

V - Sfera de relaţii (de a intra în relaţii cu alte posturi; de a răspunde solicitărilor din partea altor posturi)  
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Pentru fiecare criteriu de evaluare se stabilesc ponderi în procente funcţie de importanţa si complexitatea 

acestora în corelare cu criteriile postului, astfel încât pe totalul celor 5 criterii suma ponderilor sa reprezinte 

100%.  

Fiecărui criteriu îi corespunde un conţinut ce îl defineşte, determinat de cerinţele postului după cum urmează 

în continuare: 

Pentru I - a) pregătirea de baza cea corespunzătoare studiilor absolvite potrivit prevederilor legale, şi anume: 

şcoala generala; medie liceala; medie post liceala; superioara dc scurta durata (colegiu); superioara de lunga 

durata. Studiile mentionate absolvite cu diplome din reţeaua unităţilor de învăţământ ale Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice funcţie de durata lor şi nivelul de pregătire, sunt necesare pe tipuri de 

posturi ocupate.  

Ex: îngrijitor - şcoala generala  

administrator financiar - studii medii liceale sau superioare 

 secretar - studii medii liceale, postliceale sau superioare  

b) pregatirea de specialitate se refera la o calificare suplimentara fie tehnica, economica de alta specialitate 

necesara postului, calificare care are forma unei perfecţionări în specialitate postului. Ea are ca rezultat 

certificate de perfecţionare sau specializare care sunt făcute periodic pentru menţinerea competentei pe post.  

 

Pentru II - avem:  

a) experienţa în munca (consta în vechimea în munca specifica postului)  

b) experienţa în specialitatea ceruta de post (se asociaza cu pregatirea de specialitate prin cursuri de 

perfecţionare sau specializare)  

c) perioada necesara iniţierii în vederea executării operaţiilor specifice postului  

 

Pentru III - avem:  

a) complexitatea postului ( o diversitate a operaţiilor efectuate pe acest post)  

b) gradul de autonomie în realizarea sarcinilor postului - luarea deciziilor  

c) efortul intelectual caracteristic efectuării operaţiilor specifice postului  

d) necesitatea unor aptitudini deosebite (atenţie distributiva, cronologia actelor)  

e) tehnologii speciale care trebuie cunoscute.  

 

Pentru IV - avem:  

a) responsabilitatea de conducere, de coordonare a unor structuri de personal, a unei echipe sau a unor 

proiecte  

b) responsabilitatea pregătirii unor decizii  

c) păstrarea confidenţialităţii documentelor elaborate precum si a datelor  cu care intra în contact fata de alte 

compartimente sau persoane din exterior.  

 

Pentru V - avem:  

a) gradul de solicitare din partea structurilor interne (celelalte compartimente)  

b) gradul de solicitare din partea structurilor externe organizaţiei  

 

Pentru fiecare din cele 5 criterii funcţie de conţinutul lor se vor stabili pentru fiecare post calificative 

cuprinse între 1 si 5 puncte, calculându-se funcţie de ponderile procentuale aferenţi criteriilor, un punctaj 

minim si unul maxim, după care se calculează media acestor puncte. 

Fiecărui post indiferent de complexitatea lui îi vor corespunde standarde de performanţă determinate de 

următorii indicatori:  
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1) cantitatea prin care se cuantifica volumul lucrărilor exprimate în unităţi de măsuri specifice operaţiilor sau 

activităţilor executate într-un anumit post.  

2) calitatea ce măsoară nivelul completitudinii si corectitudinii soluţiilor prezente în lucrările specifice 

postului.  

3) costurile se măsoară in interesul angajatului pentru a limita costurile de funcţionari ale unităţii urmărindu-

se raportul dintre volumul de activitate si costurile implicate în realizarea acestui volum 

4) timpul ce măsoară timpi de execuţie a lucrărilor si în special pentru lucrările la care nu se pot stabili 

norme de timp  

5) utilizarea resurselor ce apreciază capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispoziţia 

postului.  

6) mod de realizare ce apreciază capacitatea angajatului de a se integra în efortul colectiv depus de echipa 

din care face parte si modul în care pune la dispoziţia colectivului toate cunoştinţele si experienţa pe care o 

deţine prin pregătirea lui profesionala si vechimea în muncă pe postul respectiv.  

 

 

4. Responsabilităţi: 

Întocmirea fişelor de evaluare este făcută de şefii de compartiment, însuşite de directorii adjuncţi si aprobate 

de directorul Colegiului Tehnic „D. Mangeron”. 

 

5.Monitorizarea procedurii. 

Se face de către managerii unităţii de învăţământ. 

6.Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

  


