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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. Corlade Iulia DIRECTOR ADJ 02.03.2016  

1.3 APROBAT Prof. Balcan Ion 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 - 01.09.2011 

2.2 Ediţia 1, Revizia 1 3. Conţinutul 

4. Responsabilităţi 

7. Anexe 

 

 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 80 Cadre 

didactice 

Profesori 

Diriginţi 

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/PRECIZĂRI 

Acordarea calificativelor anuale se face pe baza fişei de evaluare aprobată prin OMEN nr. 

3597/18.06.2014 şi a indicatorilor de performanţă elaboraţi de şcoală, aprobaţi în Consiliul de Administraţie 

din Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron – Bacău. 

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 cadrelor didactice 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 tuturor cadrelor didactice din Colegiul Tehnic „D. Mangeron” Bacău,. 

  

3. Conţinutul procedurii: 

Evaluarea cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cuprinde:  

 Autoevaluarea  

 Evaluarea colegială - realizată de responsabilul comisiei metodice pe baza monitorizării activităţii 

desfăşurate pe parcursul anului şcolar  

 Evaluarea în Consiliul de administraţie 
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Evaluarea se realizează în două etape:  

 Completarea fişei de evaluare de către:  

Cadrul didactic respectiv (autoevaluare)  

Responsabilul comisiei metodice (evaluare colegială) 

 Responsabilul comisiei metodice şi directorul vor anexa la fişa de evaluare o fişă de apreciere a 

activităţii cadrului didactic în care vor fi precizate punctele tari şi punctele slabe constatate în 

activitatea persoanei evaluate precum şi recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor 

profesionale precum şi pentru evoluţia ulterioară în carieră.  

 Evaluare C. A. 

 Membrii Consiliului de Administraţie vor evalua individual fiecare cadru didactic, pe baza datelor 

prezentate de către acesta şi de către evaluatorii iniţiali (responsabilul comisiei metodice). Media 

rezultată din punctajele acordate de către membrii consiliului de administraţie se trece în fişa finală 

de evaluare, stabilindu-se astfel şi calificativul final. Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare şi 

rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată (inspecţie şcolară, evaluare instituţională etc), 

dacă acestea există. 

Acordarea calificativului se realizează după cum urmează:  

Calificativul general "foarte bine" se acordă dacă este obţinut calificativul "foarte bine" la cel puţin 4 

domenii, din care, obligatoriu, domeniul 2: "Realizarea efectivă a curriculumului" şi cel puţin 

calificativul "bine" la celelalte două domenii. 

Calificativul general " bine" se acordă dacă este obţinut calificativul " bine" la cel puţin 4 domenii, 

din care, obligatoriu, domeniul 2: "Realizarea efectivă a curriculumului" şi cel puţin calificativul 

"satisfăcător" la celelalte două domenii. 

Calificativul general " satisfăcător" se acordă dacă este obţinut cel puţin calificativul " satisfăcător" 

la toate domeniile. 

Calificativul general " nesatisfăcător" se acordă dacă este calificativul " nesatisfăcător" la cel puţin 

un domeniu. 

 

Pasul I: 

Pe parcursul anului şcolar cadrul didactic colectează în portofoliul personal dovezile pe baza cărora se face 

autoevaluarea. 
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Pasul II: 

Cadrul didactic completează fişa de evaluare cu punctajul rezultat în urma autoevaluării, pe care o predă la 

responsabilul de catedră. 

Pasul III: 

Responsabilul de catedră organizează la sfârşitul anului şcolar şedinţa de catedră în cadrul căreia se va face 

evaluarea colegială şi predă la conducerea şcolii fişele de evaluare cu primele 2 rubrici completate. 

Pasul IV: 

Conducerea şcolii analizează fişele de evaluare, întocmeşte graficul de desfăşurare a interviurilor de 

evaluare şi propune Consiliului de Administraţie punctajul pentru rubrica a 3-a din fişa de evaluare. Atunci 

când există diferenţe între cele 3 punctaje ce afectează calificativul ce urmează a fi acordat pentru un 

criteriu, va anunţa cadrul didactic, respectiv responsabilul de catedră, să prezinte în Consiliul de 

Administraţie dovezile ce au stat la baza evaluării. Totodată, directorul şcolii va prezenta dovezile care au 

determinat ca punctajul propus spre aprobare Consiliului de administraţie să fie diferit de punctajele 

rezultate în urma autoevaluării, respectiv evaluării colegiale. 

Pasul V: 

În Consiliul de Administraţie se susţine interviul de evaluare şi se aprobă punctajul de evaluare acordat de 

Consiliul de Administraţie. 

Atunci când pentru un domeniu al evaluării diferenţele existente între cele 3 etape de evaluare determină 

diferenţe între calificativul acordat domeniul respectiv, în Consiliu de Administraţie se analizează dovezile 

existente, se mediază conflictul şi se aprobă calificativul final. 

Calificativele finale se consemnează în registrul Consiliului de Administraţie pentru fiecare cadru didactic în 

parte, cu semnătura acestuia că a participat la şedinţă. 

Pasul VI: 

După finalizarea activităţii, secretarul consiliului de administraţie predă fişele de evaluare directorului care 

le va preda secretarului. Copia după fișa de evaluare va fi înregistrată şi se va ataşa documentelor din 

dosarul personal al persoanei evaluate. 

 

4. Responsabilităţi: 

  ale cadrelor didactice  
 să cunoască criteriile de evaluare prevăzute în lege, indicatorii de performanţă şi descriptorii 

de calitate aprobaţi în Consiliul de Administraţie şi obligaţiile prevăzute în fişa postului. 

 să se autoevalueze la sfârşitul anului şcolar completând fişa de evaluare aprobată prin 

OMEN nr. 3597/18.06.2014, respectând Indicatorii de performanţă şi descriptorii de calitate 

aprobaţi la nivel de şcoală. 
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 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 Interviul evaluare. 

 

 

 ale responsabililor de catedră/arii curriculare 

 să organizeze la sfârşitul anului şcolar şedinţa de catedră/arie curriculară în care să se discute 

punctajul de evaluare 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 la conducerea şcolii fişele de evaluare completate de cadrul didactic (punctajul de 

autoevaluare) şi de responsabilul de catedră (evaluarea colegială) 

 

 ale conducerii şcolii 

 să primească fişele de evaluare de la responsabilii de catedră şi să solicite cadrului 

didactic/responsabilului de catedră  dovezi, atunci când diferenţele existente între punctajul 

de autoevaluare şi cel rezultat în urma evaluării colegiale afectează calificativul final 

 să organizeze interviurile de evaluare în şedinţele Consiliului de administraţie 

 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 

 

 

5.Monitorizarea procedurii. 

Se face de către managerii unităţii de învăţământ. 

6.Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

  


