
 

    

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Oraşul Sinaia                         

Strada Calea București, Nr.40  

Telefon/fax 0244311931  

e-mail: cmcsinaiaa@gmail.com 

 

Nr. 3737/ 09 .09.2021 

 

Revizuit în grup de lucru în data de 08.09.2021             

                                                                          Aprobat în Consiliul de Administraţie din 09.09.2021 

 

 

 

R E G U L A M E N T   

DE ORDINE 

INTERIOARĂ 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cmcsinaiaa@gmail.com


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

COLEGIUL ” MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA  

2 

 

CUPRINS 

 

Capitolul I  

Dispoziții generale  

Capitolul II  

Organizarea unității școlare şi conducerea unităţii şcolare  

Capitolul III 

Reguli privind sănătatea și securitatea în muncă  

Capitolul IV 

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnității  

Capitolul V 

Drepturile și obligațiile conducerii unității școlare și ale salariaților  

Capitolul VI 

Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale  

Capitolul VII 

Reguli privind disciplina muncii în cadrul unității școlare, procedura disciplinara. 

Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile  

Capitolul VIII  

Conduita  elevilor. Drepturile şi obligaţiile părinţilor  

Capitolul IX 

Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 

Capitolul X  

Dispoziții finale  

Anexe  

 

 

 



REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

COLEGIUL ” MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA  

3 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru întregul personal al școlii: 

preșcolari/elevi, personal didactic și  personal nedidactic. 

Art.2. Regulamentul de ordine interioară nu intră în contradicţie cu legea, ci utilizează şi respectă 

următoarele surse legislative: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 

modificările ulterioare (OMEC nr. 5447/2020). 

 O.M.E.C.I nr. 5132/10.09.2009 privind organizarea  şi desfăşurarea activităţilor specifice de 

diriginte. 

 Contractului Colectiv de Muncă nr. 78/22.02. 2017. 

 Legea nr.544/2002, privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

 Legea nr.340/2006, privind egalitatea între femei si bărbaţi. 

 Legii 53/2003 - Codul Muncii.- cu completarile si modificarile ulterioare 

 Legea 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei 

in unitatile de invatamant. Lege nr. 29/2010  

 HGR nr.1010/25.06.2004, privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor 

 OMECT nr. 5699/ 2005 

 Ordin comun emis de Ministerul Sănătății nr. 438/30.03.2021 și Ordin emis de Ministerul 

Educației nr. 4629/13.08.2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din 

unitățile de învățământ preuniversitar pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru 

promovarea unui stil de viață sănătos 

 Ordin comun emis de Ministerul Educației nr. 5196/03.09.2021 și Ordin emis de Ministerul 

Sănătații nr. 1756/03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-Cov-2 

Art.3. Prezentul regulament este analizat în Consiliul Profesoral şi aprobat de Consiliul de 

Administraţie şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii la 

Colegiul “Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare. 

Art.4. Diriginţii şi învăţătorii au obligaţia să prezinte elevilor şi părinţilor Regulamentul de ordine 

interioara în termen de două săptămâni de la avizarea acestuia în Consiliul de Administraţie. 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
II.1. ACTIVITATEA ORGANIZATORICĂ A  UNITĂŢII ŞCOLARE CU P.J. 

 

Art. 5. Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia este instituţie cu personalitate juridică, 

având în subordinea sa 5 structuri (Grădiniţa "Floare de Colţ", Grădiniţa "Fluturaşii", Școala 

gimnazială „Principesa Maria” Sinaia, Școala gimnazială „George Enescu” Sinaia, Clubul sportiv 

şcolar Sinaia). 

Art. 6. În anul şcolar 2021–2022 funcţionează la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia 

103 cadre didactice. 

Art. 7. La Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia activează un număr de 14 cadre 

didactice auxiliare şi 40 cadre nedidactice. 

Art. 8. Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia şi structurile sale cuprind un efectiv de 

1535 de elevi şi preşcolari. 

Art. 8*. În anul școlar 2021-2022, ciclul primar din cadrul Școlii Gimnaziale „George Enescu” 

va funcționa în incinta Școlii Gimnaziale „Principesa Maria”, structuri ale Colegiului „Mihail 

Cantacuzino”, Orașul Sinaia, cu program de dimineață, în intervalul orar 8:00-13:15. Ciclul gimnazial 

de la cele două școli mai sus-menționate își va desfășura activitatea în incinta Colegiului „Mihail 

Cantacuzino”, Orașul Sinaia, cu program de dimineață, în intervalul orar 8:00-13:15, program valabil 

și pentru clasele a IX-a și a XII-a. Clasele a X-a și a XI-a vor funcționa cu program de după-amiază, 

în intervalul orar 13:15-18:30. 

 

II.2. ACCESUL ÎN UNITATE 

 

            Art. 9. Accesul, paza şi circulaţia în interiorul unităţii şcolare se realizează prin colaborarea cu 

Poliţia Orașului Sinaia; 

Art. 10. Accesul în perimetrul unităţii școlare este interzis pentru persoanele şi vehiculele care 

nu au directă relaţie cu şcoala; 

Art. 11. Accesul elevilor aparţinând unităţii şcolare este permis doar pe baza carnetului de elev; 

Art. 12. Accesul părinţilor este permis  doar în programul de consiliere şi audienţă stabilit şi 

doar pe timpul pauzelor; 

Art. 13. Accesul în şcoală al persoanelor străine (părinţi, reprezentanţi legali, rude, vizitatori 

etc.) se face prin intrarea principală (intrare profesori) şi este permisă după obţinerea aprobării 
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conducerii şcolii, verificarea identităţii acestora de către profesorul serviciu/persoana desemnată de 

către conducerea şcolii şi după primirea unui ecuson pentru vizitatori.   

Art. 14. Orice persoană străină reprezentând organizaţii nonguvernamentale, radioul, presa, 

sau televiziunea au acces în incinta şcolii numai cu permisiunea directorului/directorului adjunct. 

Art. 15. Vizitatorul are obligaţia să ofere informaţii despre numele său, scopul vizitei, persoana 

solicitată, numărul şi seria actului de identitate. 

Art. 16. Vizitatorul are obligaţia să poarte ecusonul la vedere, pe toată durata rămânerii în 

unitatea şcolară şi de a-l restitui la punctul de control, în momentul părăsirii acesteia. 

Art. 17. Accesul autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ este permis prin locul special 

destinat acestui scop (careul şcolii). Au acces doar autovehiculele de intervenţie (salvare, pompieri, 

poliţie, jandarmi, salubrizare, etc), de aprovizionare şi autovehiculele personalului din unitate. Elevilor 

le este interzisă pătrunderea în careul şcolii cu orice tip de autovehicul. 

Art. 18. Este interzis accesul în instituţie persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice 

sau a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.  

Art. 19. Conducerea unităţii şcolare efectuează împreună cu diriginții şi comitetele de părinţi 

analize cu privire la starea disciplinară şi stabilește măsurile educative sau administrative necesare 

conform ROFU/2021-2022. 

Art. 20. Conducerea unităţii şcolare asigură condiţii pentru ca periodic, reprezentanţi ai poliţiei 

să desfăşoare activităţi educative pentru prevenirea antiinfracţională a elevilor şi a cadrelor didactice. 

Art. 21. Nerespectarea Regulamentului de ordine interioara atrage sancţionarea persoanelor 

vinovate conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Nr. 5447/2020. 

Art. 22. Pătrunderea fără drept legal în sediul instituţiei de învăţământ se pedepseşte conform 

prevederilor art. 2 din Decretul Lege nr. 88/1990. 

 

II.3. PROGRAMUL DE LUCRU 

 

Art. 23. În anul școlar 2021-2022, activitatea de curs de zi se desfăşoară în două schimburi, 

respectiv clasele 0-IV, clasele V-VIII, clasele a IX-a și a XII-a vor avea program de dimineață, în 

intervalul orar 8:00-13:15, între orele 7:30-17:30 la grădinițele cu program prelungit și în intervalul 

orar 13:15-18:30 la clasele a X-a și a XI-a, cu ore de 40 minute şi pauze de 5 minute, iar pauza mare 

va fi de 10 minute..  

Art. 24. Procesul instructiv - educativ se desfăşoară în două schimburi (dimineață și după-

amiază), după cum urmează:  

- ciclul preşcolar la grădiniţele structuri și la Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia ,  

- ciclul primar la Școala Gimnazială „Principesa Maria”; 
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- ciclul gimnazial și liceal la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia. 

Art. 25. Serviciul secretariat, îşi desfăşoară programul între orele 8:00-16:00 într-un schimb, 

la Școala Gimnazială „Principesa Maria” și la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia. 

Programul cu publicul este prevăzut în intervalul orar 12:00 – 14:00. 

Art. 26. Eliberarea actelor de studii  se face în ziua de vineri, în intervalul orar 12.00-14.00. 

Art. 27. Serviciul contabilitate, bibliotecarul şi informaticianul  îşi desfăşoară programul între 

orele 8.00- 16.00; 

Art. 28. Personalul de îngrijire îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului: personalul de 

curăţenie, într-un schimb în intervalul orar 08.00-16.00, iar personalul de întreţinere în două schimburi, 

prin rotaţie în intervalele orare: 7.00-19.00 şi 19.00-7.00. 

Art. 29. Profesorul consilier are un program stabilit împreună cu direcţiunea, fiind afişat la 

cabinetul de asistenta psihopedagogică. Consilierea elevilor este realizată doar în afara orelor de curs 

ale acestora. 

Art. 30. Semnarea condicii de prezenţă în fiecare zi este obligatorie pentru tot personalul. 

Cadrele didactice indică subiectul lecţiei respective, în conformitate cu planificarea. 

Art. 31. Părăsirea instituţiei de către angajaţi pe timpul programului de lucru se face doar cu 

acordul direcţiunii. 

 

II.4. TRANSPORTUL ELEVILOR CU MICROBUZUL ŞCOLII 

 

Art. 32. Microbuzul poate fi solicitat pentru transportul elevilor la olimpiade, concursuri, 

competiţii sau alte activităţi extracurriculare sportive, prin cerere scrisă, cu acordul directorului.   

Art. 33. Persoana desemnată de direcţiune care se ocupă de transport este un angajat al 

colegiului. 

 

II.5.  MĂSURI SPECIALE DE SECURITATE ŞI PROTECŢIE ÎN ŞCOALĂ 

 

Art. 34. Intrarea elevilor în şcoală, se va face prin căile de acces stabilite la începutul anului 

şcolar, cu respectarea circuitelor de intrare-ieșire; 

Art. 35.  Prezenţa carnetului de elev este obligatorie pentru toţi elevii. 

Art. 36. Sunt interzise întârzierile la ore. În acest caz, elevii cer permisiunea profesorilor de a 

participa la oră. 

Art. 37. Se interzice ieşirea elevilor din clasă în timpul orelor de curs. Acest lucru este permis 

doar în cazuri excepţionale. 

Art. 38. În incinta şcolii este interzis: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri, 

substanţe etnobotanice; 



REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

COLEGIUL ” MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA  

7 

Art. 39. Se interzice introducerea şi folosirea de arme sau obiecte contondente, substanţe 

toxice, exploziv-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii care au caracter 

obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice comercializarea 

acestora, dar şi a tigarilor în incinta şi în imediata apropiere a şcolii. 

Art. 40. Conducerea unităţii şcolare are obligaţia să informeaze organele de poliţie despre 

producerea unor evenimente de natura să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa 

nejustificată a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a acesteia. 

Art. 41. Se interzice accesul în liceu cu materiale audio-vizuale cu caracter obscen; 

Art. 42. Se interzice folosirea în timpul orelor a căştilor, tabletelor electronice, aparatelor foto, 

casetofoanelor, sau altei aparaturi IT, fără încuvinţarea cadrului didactic respectiv. 

Art. 43. Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor. Elevii care folosesc 

telefoane mobile în timpul orelor vor fi sancţionaţi conform ROFUIP.  

Art. 44. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate 

din sala de clasă, sau în ghiozdane, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

Art. 45. Securitatea în şcoală se realizează cu ajutorul profesorilor de serviciu, 

compartimentului administrativ, sistemului de supraveghere video şi sistemului de alarmă. 

Art. 46. Unitatea noastră şcolară colaborează cu secţia de poliţie a oraşului, prin desemnarea 

unui reprezentant al Poliţiei de proximitate. 

             Art. 47. La nivelul unității de învățământ funcționează Comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul școlar şi promovarea 

interculturalităţii. Componența și atribuțiile Comisiei respectă reglementările naționale în vigoare. 

(1) Componența nominală a Comisiei se stabilește prin decizia internă a directorului unității de 

învățământ, după discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație. 

(2) Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al 

unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 

Art. 47*. Semnarea Contractului educațional între unitatea de învățământ și 

părinții/reprezentanții legali ai preșcolarilor/elevilor include și responsabilitatea acestora față de 

sănătatea propriilor copii și în afara școlii. 
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II.6. CONDUCEREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

Art. 48. (1) Conducerea unităţii este asigurată în conformitate cu prevederile Legii 

învăţământului nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Catedrele/Comisiile metodice se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor ROFUIP 

(art.65 – 67) şi altor normative în vigoare. 

(3) În unitatea şcolară se constituie şi funcţionează comisii pe domenii de activitate, conform 

normativelor în vigoare. 

(4) Comisiile se constituie în Consiliul profesoral şi se aprobă prin decizia Consiliului de administraţie. 

(5) Directorul organizează, monitorizează, conduce operaţional si evaluează întreaga activitate din 

şcoală, delegând anumite sarcini, prin fişa postului, directorului adjunct şi consilierului educativ. 

Art. 49. Directorul are responsabilităţile prevăzute în fişa postului, elaborată de către ISJ 

Prahova. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului pentru Curriculum. 

Art. 50. (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.  

(2) Consiliul de administraţie se organizează și funcţionează în temeiul Legii nr.1/2011, art. 96, alin. 

2) și a OMEN 4619/ 22.09.2014 cu privire la Metodologia de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație de învățământ preuniversitar, art. 3, a modificărilor legislative care au intervenit prin 

Legea 82/2018, pct.19,  pentru aprobarea OUG nr. 81/2016, privind modificarea și completarea Legii 

Ed. Naționale nr. 1/2011. 

 (3) Consiliul de administrație este format din 15 membri, dintre care : 6 cadre didactice, un 

reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local, 2 reprezentanți al părinţilor, un 

reprezentant al elevilor, 2 reprezentanti ai agenților economici - conform Legii 82/2018 „pentru 

unitățile de învățământ care școlarizează și învățământ profesional și tehnic, consiliile de adminisrație 

se pot mări cu 2 membri, desemnați de operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere, 

consorții partenere”. Creșterea numărului membrilor consiliilor de administrație se raportează la art. 

96, alin. (2), lit. a) sau b) sau c) din Legea 1/2011.  

(4) Directorul este membru de drept ai Consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice 

din unitatea de învăţământ respectivă.  

(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie. 

(6) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, de drept, cu statut de observator, reprezentatul 

sindicatului.  

(7) Secretarul consiliului de administraţie este un cadru didactic din unitatea de învățământ fără drept 

de vot, care nu este membru în Consiliul de administrație;  

(8) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt reglementate de Metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar OMEN 4619/ 

22.09.2014. 
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Art. 51. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, 

de predare şi instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este 

directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau 

la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică. 

(3) Atribuţiunile Consiliului profesoral sunt reglementate de ROFUIP aprobat prin Ordinul MEC nr. 

5447/2020 (art.55) 

Art. 52. (1) Consiliul Clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi este 

constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, un părinte delegat al 

comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, 

reprezentantul elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.   

 (2) Preşedintele Consiliului Clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, 

respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.   

(4) Consiliul Clasei îşi exercită atribuţiunile conform prevederilor ROFUIP (art.57), emis de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 5447/2020.  

  Art. 53. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

(1) La Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia este constituită Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii - CEAC, formată din 7 membri : 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin 

vot secret de consiliul profesoral, reprezentantul sindicatului, desemnat de acesta,  un reprezentant al 

părinţilor,  un reprezentant al elevilor, un reprezentant al Consiliului local.  

(2) CEAC elaborează si coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de evaluare si asigurare 

acalităţii, aprobate de conducerea unităţii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

(3) CEAC elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea scolară, 

pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea si calitatea învăţământului din 

unitatea scolară. Raportul este adus la cunostinţa tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare si 

este pus la dispoziţia evaluatorului extern. 

(4) CEAC elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

 



REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

COLEGIUL ” MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA  

10 

CAPITOLUL III 

REGULI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN 

CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Art. 54. (1) Conducerea instituţiei are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor 

în toate aspectele legate de muncă, astfel că la nivelul unității de învățământ funcționează Comitetul 

de Securitate și Sănătate în Muncă. 

(2) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:      

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;      

b) prevenirea riscurilor profesionale;      

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;      

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.      

(3) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (2), ţinând seama de 

modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.      

(4) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (2) şi (3) pe baza 

următoarelor principii generale de prevenire:      

a) evitarea riscurilor;     

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;      

c) combaterea riscurilor la sursă;      

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea 

echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei 

muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;     

e) adaptarea la progresul tehnic;      

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;      

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, 

condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;      

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 

individuală;      

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.    

(5) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situaţie 

obligaţii financiare pentru lucrători. 

Art. 55. (1) Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o 

instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de 

informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său: 

a) la angajare;      
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b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;      

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;     

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;      

e) la executarea unor lucrări speciale.      

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie:      

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;     

b) periodică şi ori de câte ori este necesar.      

(3) Angajatorul se va asigura că lucrătorii din unitatea de învățământ şi/sau din exterior, care desfăşoară 

activităţi în unitate, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate 

în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor.      

(4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au 

dreptul la instruire corespunzătoare.  

(5) Instruirea prevăzută la alin. (1), (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a 

reprezentanţilor acestora.      

(6) Instruirea prevăzută la alin. (1) şi (2) trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru.    

(7) Instruirea prevăzută la alin. (4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în 

interiorul, fie în afara unităţii.  

Art. 56. (1) Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea 

şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună 

la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care 

pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

(2) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin (1), lucrătorii au următoarele 

obligaţii:      

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport 

şi alte mijloace de producţie;      

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau 

să îl pună la locul destinat pentru păstrare;      

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice 

şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;      

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care 

au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi 

orice deficienţă a sistemelor de protecţie;      

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană;      
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f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;      

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri 

pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;     

 h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

şi măsurile de aplicare a acestora;      

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.      

Art. 57.  Utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protecţie şi de lucru 

şi a materialelor igienico-sanitare: 

a) sunt considerate echipamente tehnice: - echipamente de calcul, birotica, autovehicule, aparate, în 

general, toate materialele încredinţate salariatului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; 

b) fiecare angajat este obligat să utilizeze echipamentul tehnic din dotare, fiind interzisă utilizarea 

acestuia în scopuri personale; 

c) echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din reglementările referitoare la protecţia 

muncii şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viaţa angajaţilor şi a elevilor; 

d) este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau individual defect, 

angajatul fiind obligat să apeleze la serviciile specialistului, cu care unitatea are contract ; 

e) executarea sarcinilor de muncă ale angajaţilor implică întreţinerea spaţiului de lucru şi a 

echipamentului tehnic, angajatul fiind obligat să consacre acestei obligaţii timpul necesar. 

Art. 58. Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor 

organizatorice întreprinse de instituţie va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe 

parcursul întregii perioade de derulare a contractului de muncă. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A 

DEMNITĂŢII 
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Art. 59. Prezentul regulament stabileşte îndatoririle generale ale conducerii şcolii, personalului 

didactic, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, relaţiile care trebuie să existe între 

aceştia în vederea menţinerii şi întăririi disciplinei în şcoală şi a asigurării unui climat favorabil 

desfăşurării activităţii. 

Art. 60. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 

salariaţii şi angajatorii. Pentru respectarea acestui principiu, la nivelul unităților de învățământ se 

constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia 

pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul școlar 

şi promovarea interculturalităţii  

Art. 61.  Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 

opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 

activitate sindicală, este interzisă. Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, 

deosebire, restricţie sau preferinţă, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori 

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 

Art. 62.  În conformitate cu Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

în unitatea noastră se asigură egalitatea de șanse și tratament pentru angajații școlii fie bărbați sau 

femei. 

Art. 63. Cadrele didactice din unitatea şcolară urmăresc, conform Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului şi Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului: 

a) formarea şi dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţi 

fundamentale; 

b) educarea elevilor pentru toleranţă şi prietenie între toţi oamenii indiferent de sex, rasă, naţionalitate, 

apartenenţă religioasă; 

c) creşterea elevului în spiritul respectului faţă de valorile culturale şi spirituale ale poporului nostru şi 

faţă de părinţi; 

d) dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului în sensul asumării responsabilităţii acţiunilor proprii; 

e) educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru adevăr, bine şi frumos, pentru valoare şi pentru 

natură. 

Art. 64. În incinta şcolii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricărei formaţiuni politice, 

desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice 

formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, punând în pericol sănătatea fizică şi 

morală a elevilor; 

Art. 65. Este interzisă aplicarea pedepselor corporale şi agresarea verbală a elevilor de către 

personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
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CAPITOLUL V 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII INSTITUŢIEI ŞI ALE 

SALARIAŢILOR 

 
V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

Art. 66. (1) Conducerea unităţii școlare asigură buna organizare a întregii activităţi în vederea 

realizării obiectivelor şi atribuţiilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare, stabilind în acest 

sens normele de disciplină a muncii, obligaţiile personalului, precum şi răspunderea acestuia pentru 

încălcarea atribuţiilor de serviciu.  

(2) Conducerea unităţii scolare are obligația să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, 

din contractul colectiv de muncă aplicabil nr. 78/22.02.2017 şi din contractele individuale de muncă;   

(3) Conducerea unităţii şcolare are datoria să ia toate măsurile în vederea: 

(a) asigurării şi desfăsurării activităţi în condiţii de securitate, sănătate şi igienă; 

(b) asigurării spaţiilor, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţii; 

(c) asigurării stabilităţii în muncă a salariaţilor, astfel încât raportul de serviciu sau contractul 

individual de muncă, după caz, să nu poată înceta decât în cazurile prevăzute de lege şi respectând 

întocmai prevederile legale în vigoare; 

(d) organizării timpului de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurare a funcţionalităţii 

instituţiei şi de respectarea duratei normale a timpului de lucru si de odihnă, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

(e) asigurării protecţiei personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj, cărora le-

ar putea fi victimă acesta, în exercitarea atribuţiilor; 

(f) asigurării condiţiilor necesare perfecţionării, pregătirii profesionale şi promovării salariaţilor în 

raport cu pregătirea şi rezultatele obţinute; 

(g) eliberării, la solicitarea salariatului, a documentelor care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea 

în muncă sau în specialitate, după caz; 

(h) asigurării drepturilor referitoare la protecţia maternităţii la locul de muncă, în conformitate cu 

legislaţia specială.  

(i) asigurării confidenţialității datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

 

V.2.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

 

Art. 67. (1) Salariații instituţiei au următoarele drepturi: 
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(a) să li se asigure stabilitate în muncă, astfel încât raportul de serviciu sau de muncă să înceteze sau 

să fie modificat doar în cazurile prevăzute de lege; 

(b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de indemnizaţia de 

asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, de pensie şi de alte drepturi 

privind asigurările sociale prevăzute de lege; 

(c) să primească, pentru activitatea depusă, drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport cu 

pregătirea profesională, activitatea depusă şi importanţa acesteia; 

(d) să se asocieze, în condiţiile legii, în organizaţii profesionale având ca scop reprezentarea intereselor 

profesionale, promovarea pregătirii profesionale; 

(e) să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit, în condiţiile legii; 

(f) să beneficieze de concediu de studii cu sau fără plată, în condiţiile legii; 

(g) să primească sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale; 

(h) să beneficieze de egalitate de sanse şi tratament conform legii; 

(i) să primească zile libere pentru diverse evenimente personale conform Contractului colectiv de 

muncă 78/22.02.2017. 

(2) În timpul serviciului, angajaţii sunt obligaţi să aibă o comportare demnă şi corectă. În prezenţa 

semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane, care ar putea crea o situaţie periculoasă, 

conducerea şcolii va solicita un consult medical al angajatului respectiv; 

(3) Fumatul în incinta instituţiei este cu desăvârşire interzis; 

 

V. 3. OBLIGAŢIILE  CADRELOR DIDACTICE 

 

Art. 68. Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământ 

sunt cele reglementate de legislația în vigoare. Cadrele didactice sunt obligate să respecte prevederile 

din Legea Învăţământului, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi din Regulamentul intern al unităţii şcolare. 

Art. 69. Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii 

cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical. 

Art. 70. Toate cadrele didactice aplica prevederile şi îşi exercită responsabilităţile care reies 

din fişa postului pentru fiecare specialitate, inclusiv pentru profesorul-diriginte şi pentru responsabilul 

de comisie.  

Art. 71. Cadrele didactice trebuie să respecte următoarele reguli de conduită profesională: 

(1) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță 

cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament 

responsabil. 

(2) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să 
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afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia. 

(3) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și 

să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii. 

(4) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta 

unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților 

extracurriculare/extrașcolare. 

(5) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice 

de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția 

copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte 

care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 

Art. 72. Cadrele didactice care au situaţii personale deosebite (ce apar fără a fi prevăzute) şi 

nu se pot prezenta la şcoală conform programului, sunt obligate să anunţe pe unul din directorii şcolii 

şi, numai în lipsa acestuia din şcoală, la secretariatul şcolii. De asemenea, în situaţii care împiedică 

prezenţa la program, altele decât situaţii medicale şi cele prevăzute de statut – cadrul didactic este 

obligat ca, în cadrul catedrei, să asigure prezenţa la clasă a altui cadru didactic. 

Art. 73. Nu se admite intarzierea nemotivata de la ore. Nu se admite scurtarea orei decât cu 

acordul direcţiunii școlii. Întârzierile vor fi consemnate în condica și se vor cumula în vederea reținerii 

orelor din salariu. 

Art. 74. Toate cadrele didactice participă la sedinţele anunțate: consilii profesorale, consilii de 

administratie, ședinte pe comisii. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine sancţionarea 

cadrului didactic. 

Art. 75. Cadrele didactice – diriginţi, învăţători, sunt obligate să asigure păstrarea şi 

întreţinerea inventarului clasei şi a bunurilor elevilor, prin organizarea colectivului de elevi în situaţiile 

în care ora se desfăşoară în laboratoare sau sala de sport. 

Art. 76. Cadrele didactice care desfăşoară activitatea în laboratoare, sala de sport, cabinete, 

asigură păstrarea şi menţinerea curăţeniei şi inventarului prin supravegherea permanentăa clasei; de 

asemenea sunt obligate să asigure cunoaşterea şi respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii 

existente pentru aceste spaţii. 

Art. 77. Diriginţii, învăţătorii sunt obligaţi să facă cunoscute normele şi regulile care să asigure 

integritatea corporală, securitatea fiecărui elev în clasă în care îşi desfăşoară activitatea şi să 

urmărească respectarea şi aplicarea lor. 

Art. 78. Cadrele didactice care desfăşoară ultima oră din program vor asigura plecarea, în mod 

civilizat, a tuturor elevilor din clasă (profesorul, învăţătorul va ieşi din clasă în urma elevilor). 
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Art. 79. Toate cadrele didactice aplică hotărârile luate în Consiliul de administraţie privind 

schema orară pentru fiecare clasă/an de studiu, adică ceea ce se referă atât la disciplinele din trunchiul 

comun, cât şi la disciplinele optionale. 

Art. 80. Cadrele didactice nu vor opera schimbări în orarul şcolii;  

Art. 81. Cadrele didactice vor asigura o bună colaborare cu bibliotecarul şcolii pentru 

recuperarea în bune condiţii şi la termen a cărţilor împrumutate. 

Art. 82. Este interzisă transmiterea documentelor şcolare – cataloage, carnete elev, registre 

matricole – la cancelarie, secretariat prin intermediul elevilor. 

Art. 83. Cadrelor didactice le este interzis să dea elevii afară din clasă în timpul desfăşurării 

orei. 

Art. 84. Cadrele didactice au obligaţia să asigure desfăşurarea întâlnirilor cu părinţii colective, 

individuale – în mod organizat, fără perturbarea programului clasei, şcolii. Părinţii vor fi înştiinţaţi că 

nu pot intra în şcoală/clasă la orice oră, decât conform prezentului regulament și Regulamentului de 

organizare și funcționare a unității. 

Art. 85. Fiecare cadru didactic dezvoltă, cultivă relaţii amiabile cu colegii, personalul 

administrativ, părinţii elevilor etc. 

Art. 86. Se recomandă decenţă în limbajul şi gestica întrebuinţate în relaţiile cu elevii, cu 

părinţii elevilor sau cu alte persoane din afara şcolii. 

Art. 87. La începutul semestrului fiecare cadru didactic va prezenta planificările calendaristice, 

cât şi planificarea temelor pentru orele de dirigenţie, conducerii  şcolii, cu aprobarea şefului de catedră 

sau al celui de arie curriculară și va depune un exeplar la directorul adjunct; 

Art. 88. Cadrele didactice debutante dar şi cele care se pregătesc pentru obţinerea gradelor 

didactice au obligaţia să realizeze proiectele didactice sau  o schemă a acestora, pe care s-o prezinte 

şefului de catedră sau directorului, la solicitarea acestora. 

Art. 89. Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii 

acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice; 

Art. 90. Este obligatorie desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar cu respectarea orelor de 

începere şi de terminare a acestora; în cazul în care unii profesori realizează alte ore decât cele 

prevăzute în orar (pregătiri suplimentare, lecţii deschise la comisii metodice sau orice schimbare a 

orarului) se cere acordul conducerii şcolii; 

Art. 91. Profesorul are obligaţia de a trece notele obţinute de elevi în carnetul de note. 

Art. 92. În relaţia profesor – elev nu se vor utiliza metode ce duc la încălcarea demnităţii 

elevului; 

Art. 93. Profesorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nici o persoană, decât în cazuri 

excepţionale sau dacă este anunţat în prealabil de director sau de directorul adjunct al şcolii; 
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Art. 94. În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică, în scris 

profesorului diriginte, printr-un memoriu (în care prezintă faptele), înregistrat la secretariat în  

„Registrul de incidente” . 

Art. 95. Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia în care un elev deţine un 

număr  mare de absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă; 

Art. 96. Direcţiunea are obligaţia să rezolve cazurile de indisciplină, absenteism, prin 

convocarea Comisiei de disciplină, prin colaborarea cu Consilierul școlar, Comitetul de părinţi, 

Serviciul de asistență socială al Primăriei, Poliţia. 

Art. 97. Cadrele didactice sunt răspunzătoare de aplicarea corectă a ROFU/2018-2019 şi a 

Regulamentului intern al unităţii şcolare; 

Art. 98. Cadrele didactice sunt obligate să participe la Consiliul Profesoral şi la Consiliul 

Clasei; 

Art. 99.  Personalului didactic de predare îi este interzis: 

(1) să părăsească sala de clasă / sala de desfăşurare a activităţii / sala sau terenul de sport, în timpul 

desfăşurării activităţilor didactice; 

(2) să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice; cu exceptia cazurilor de 

urgenta care pericliteaza sanatatea fizica sau psihica a vreunei persoane; 

(3) să elimine elevii din clasă / sala de desfăşurare a activităţii; 

(4) să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale; 

(5) să motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte sau la alte discipline. 

 

V.4.  ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DIRIGINTE 

 

Art. 100. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului 

cadrului didactic învestit cu această responsabilitate şi sunt reglementate de OMECI nr. 

5132/10.09.2009 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice de diriginte. 

  Art. 101. Dispoziţiile OMECI nr. 5132/10.09.2009 se aplică în mod corespunzător 

învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământ primar. 

 

 

V.5.  ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU 

 

Art. 102. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu la 

nivelul şcolii, conform graficului  stabilit la începutul anului şcolar şi proporţional cu numărul de ore 

din încadrarea sa. 
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Art. 103. În cazul indisponibilităţii profesorului de serviciu, acesta trebuie să-şi asigure 

suplinirea, pentru ca programul să nu fie perturbat. 

Art. 104. Programul de suplinire este comunicat direcţiunii şi notat pe tabla din cancelarie. 

Art. 105. Profesorul de serviciu pe şcoală efectuează activitatea în afara orelor de curs. Pe 

timpul pauzelor va fi ajutat de profesorii de serviciu de pe culoare. 

Art. 106. Profesorii de serviciu răspund, supraveghează, controlează programul zilnic al şcolii 

şi asigură  ordinea şi disciplina în şcoală. 

Art. 107. Profesorul de serviciu monitorizează pătrunderea persoanelor străine în şcoală și le 

îndrumă spre persoana desemnată de către conducerea unității să supravegheze accesul acestora. 

Art. 108. Profesorul de serviciu verifică ținuta elevilor și verifică cataloagele după terminarea 

schimburilor aşezându-le în rastel, conform graficului afişat. 

Art. 109. Profesorul de serviciu comunică direcţiunii indisponibilitatea cadrelor didactice sau 

diversele probleme apărute. 

Art. 110. Profesorul de serviciu ia cunoştinţă de eventualele conflicte dintre elevi (cazuri de 

violenţă) şi impune măsurile necesare. 

Art. 111. Profesorul de serviciu informează direcţiunea în scris, printr-un proces-verbal 

înregistrat în Registrul de evidență a serviciului pe școală, asupra incidentelor petrecute în timpul 

serviciului. 

Art. 112. În cazul unor probleme (exemplu: distrugerea bunurilor şcolii), profesorul de 

serviciu, încheie un proces verbal de constatare pe care îl predă direcţiunii. 

 

      V. 6.  ATRIBUŢIILE PROFESORULUI CONSILIER 

Art. 113. Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică are următoarele atribuţii: 

a) asigură informarea și consilierea preșcolarilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe diferite 

problematici: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul şcolar adaptarea școlii la 

nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți etc.;  

b)  asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice, prevenirea și diminuarea 

factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic; 

c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor; 

d)  propun și organizează programe de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor în unitățile 

de învățământ unde își desfășoară activitatea; 

e) propun în cadrul curriculumului la decizia școlii cursuri opționale vizând dezvoltarea personală a 

elevilor;  

f) asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți;  

g)  sprijină și asigură asistență și consilierea metodologică a cadrelor didactice;  
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h) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând calificările 

profesionale din învățământul profesional și liceal;  

i) recomandă părinților consultarea altor instituții pentru problemele care nu sunt de competența lor 

- centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;  

j)  colaborează cu cabinetele logopedice;  

k) colaborează cu cadrele didactice itinerante și de sprijin;  

l) colaborează cu mediatorii școlari; 

m)  asigură servicii de consiliere și asistență psihopedagogică pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale;  

n) colaborează cu diverse instituții și organizații neguvernamentale care oferă servicii și desfășoară 

activități în sfera educațională. 

Art. 114. Profesorul consilier școlar din cabinetele școlare de asistență psihopedagogică are 

următoarele obligații în unitatea de învățământ preuniversitar unde își desfășoară activitatea:  

a) stabilirea, aprobarea și afișarea programului de lucru la cabinetul de asistență psihopedagogică; 

b)  prezentarea în consiliul profesoral al unității de învățământ a unui raport de activitate 

semestrial care să cuprindă informații privind: numărul de copii/elevi, părinți, cadre didactice 

care au beneficiat de servicii de consiliere și asistență psihopedagogică, măsurile ameliorative 

propuse pentru situațiile de criză, situațiile speciale și măsurile întreprinse pentru 

rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informații solicitate de unitatea de învățământ;  

c)  colaborarea cu personalul didactic al unității de învățământ în care funcționează;  

d)  participarea la consiliile profesorale, ședințele cu părinții și, după caz, la alte acțiuni organizate 

de unitatea de învățământ; 

e)  organizarea de lectorate pentru părinți cu tematică specifică;  

f) participarea, la solicitarea unității de învățământ, la diverse proiecte și programe educaționale.  

 

 

Art. 115. Unitatea de învățământ are următoarele obligații față de profesorul consilier școlar 

din cabinetele școlare de asistență psihopedagogică:  

a) asigură spațiul pentru funcționarea cabinetului, necesar desfășurării în cele mai bune condiții a 

activităților de consiliere și asistență psihopedagogică;  

b)  asigură serviciile de igienizare și dotare a cabinetului de consiliere și asistență 

psihopedagogică;  

c) asigură toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare. 

 Art.116. Consilierul şcolar monitorizează cazurile elevilor cu CES împreună cu 

dirigintele/învăţătorul clasei. 
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     V.7.  ATRIBUTIILE SERVICIULUI SECRETARIAT 

 

 Art. 117. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi 

pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru cu publicul, aprobat de director; 

 Art. 118. Secretariatul asigura permanenta pe întreaga perioada de desfăşurare a orelor de curs; 

 Art. 119. Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă si se ocupă de  

predarea către arhivă a tuturor documentelor şcolare; 

 Art. 120. În perioada vacantelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat; 

 Art. 121. Compartimentul de secretariat este subordonat directorului liceului; 

 Art. 122. Sarcinile celor trei secretare ale şcolii sunt prezentate în fişa postului pentru fiecare 

în parte; 

 Art. 123. La terminarea studiilor elevii trebuie să prezinte serviciului secretariat dovada că nu 

au cărţi nerestituite sau alte obligaţii faţă de liceu neonorate; 

 Art. 124. După aprobarea transferului, serviciul secretariat este obligat sa solicite situaţia 

şcolara a elevului în termen de 5 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare 

de la şcoala de la care s-a transferat. 

 Art. 124. Pentru eliberarea documentelor şcolare de către solicitanţi nu se percep taxe. 

 

V. 8.  ATRIBUŢIILE SERVICIULUI CONTABILITATE 

 

 Art. 125. Serviciul de contabilitate al şcolii este subordonat directorului-ordonator terţiar de 

credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a  centrului 

financiar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 Art. 126. Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director 

sau stipulate expres în acte normative; 

 Art. 127. Controlul financiar preventiv propriu   se exercită pe baza actelor sau documentelor 

justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii acestora,                                                                    

prin decizii emise de directorul unitătii, pentru toate operaţiunile care necesită aplicarea vizei conform 

Cadrului general al operaţiunilor supuse controlului financiar. Viza de control financiar preventiv se 

exercită prin semnatura persoanelor desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal care cuprinde „ 

vizat pentru controlul financiar preventiv”, nr.sigiliu, data acordării vizei (an, lună, zi, viză). 

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia 

din punct de vedere: 

 Încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare/sau de angajament dupa caz; 

 Respectarea prevederilor legale în vigoare, la data efectuării controlului; 
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 Îndeplinirea sub toate aspectele a principiilor  şi a regulilor procedurale şi metodologice care 

sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului. 

Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies 

obligaţii de plată  se vizează pentru „ Bun de plată” de către ordonatorul de credite sau de persoana 

delegată cu aceste atribuţii.  Prin acordarea  semnăturii şi menţiunii”bun de plată” pe factură, se atestă 

că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate poziţiile din factură au fost 

verificate. 

Se respectă Ordinul nr.522/16.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv, a OUG.119/1999 privind auditul public şi intern şi 

controlul financiar preventiv modificată şi completată prin Legea nr.84/18.03.2003 si a Legii 500/2002 

privind finantele publice.  

 

V.9.  ATRIBUŢIILE INFORMATICIANULUI  

 

 Art. 128. Informaticianul se subordonează directorului, îndeplinind atribuţiile din fişa postului 

sau alte activităţi suplimentare. 

 Art. 129. Informaticianul răspunde de corectitudinea datelor introduse în SIIR  

 Art. 130. Informaticianul realizează baza de date a şcolii necesară desfăşurării lecţiilor sau 

examenelor naţionale. 

 Art. 131. Informaticianul sprijină cadrele didactice în utilizarea calculatorului,  

videoproiectorului, tablei smart etc . 

 Art. 132. Informaticianul sprijină serviciul secretariat prin tehnoredactarea unor lucrări. 

 

 

V. 10.  ATRIBUŢIILE BIBLIOTECARULUI 

 

Art. 133. Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ; 

Art. 134. Programul este stabilit de bibliotecar cu acordul directorului, în intervalul 8.00-16.00. 

În funcţie de activităţi acesta se poate modifica.  

Art. 135. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigura funcţionarea acesteia şi este 

interesat de completarea  fondului de publicaţii; 

Art. 136. Îndrumă lectura/studiul/documentarea/ pentru elaborarea lucrărilor elevilor, punând 

la dispoziţia acestora instrumente de informare. 

Art. 137. Sprijină informarea si documentarea rapida a personalului didactic si didactic auxiliar 

; 

Art. 138. Participă la toate cursurile specifice de formare continuă; 
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Art. 139. Organizează şi participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri 

literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări 

de manuale etc; 

Art. 140. Răspunde de întregul fond de carte al bibliotecii, iar în cazul unor pierderi întocmeşte 

documentaţia necesară recuperării cărţilor: cei care pierd cărţi din fondul bibliotecii trebuie să le achite 

conform legislaţiei în vigoare sau să le înlocuiască cu un exemplar identic; 

Art. 141. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de directorii liceului. 

 

V.11. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI MUNCITORULUI DE ÎNTREŢINERE 

 

Art. 142. Personalul de îngrijire este direct subordonat administratorului şcolii/directorului şi 

răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat; 

Art. 143.  Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului, dar insistă asupra: 

      a) ştergerii prafului înaintea începerii orelor în sălile de clasă. 

                  b) spălării holurilor de două ori pe schimb. 

                  c) spălării grupurilor sanitare ori de câte ori este necesar.  

                  d) curăţării sau dezăpezirii,după caz, a curţilor. 

                  e) golirea coşurilor de gunoi între schimburi, din sălile de clasă, birouri, cancelarie. 

 Art. 144. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini date de directori. 

 Art. 145. Muncitorii de întreţinere sunt subordonați directorului, iar atribuţiile lor sunt 

specificate în fişa postului. 

 Art. 146. Acestea se pot completa cu alte atribuţii suplimentare stabilite de director. 

 

 

V.12. ATRIBUTIILE FOCHIŞTILOR  

 

 Art. 147. Personalul încadrat pe funcţia de fochist este subordonat în mod direct directorului. 

 Art. 148. Asigură buna funcţionare a centralelor în două schimburi, şi în schimbul de noapte. 

 Art. 149. Sarcinile lor sunt specificate în fişa postului, dar pot îndeplinii şi altele  date de 

director. 

 Art. 150. Asigură echipamentul PSI. 

 Art. 151. Obţin personal autorizaţiile de specialitate, conform legii. 
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CAPITOLUL VI 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR. 
 

Art. 152. (1) Salariaţii pot adresa conducerii unităţii scolare, în nume propriu, cereri sau 

reclamaţii individuale privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în actele de numire în funcţiile 

publice şi, respectiv, contractele individuale de muncă. 

(2) Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 

comisia numită în acest sens va cerceta şi va analiza detaliat toate aspectele sesizate. 

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului la 

secretariatul instituţiei, pe baza raportului comisiei, se comunică în scris răspunsul către petiţionar. 

(4) Semnarea răspunsului se face de către director. În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul 

legal al soluţiei adoptate. 

(5) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu se iau în 

considerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

REGULI  PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL UNITĂŢII 

ŞCOLARE 

ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE 
 

Art. 153. Conducerea unităţii şcolare dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a 

aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare angajaţilor, ori de câte ori constată că acestia ausăvârsit o 

abatere disciplinară. 
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Art. 154. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune 

sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Art. 155. Constituie abateri disciplinare: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 

c) absenţe nemotivate de la serviciu; 

d) atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 

e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fișa postului; 

f) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei unităţii școlare; 

h) exprimarea sau desfăşurarea în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu 

caracter politic; 

i) părăsirea locului de muncă, în timpul programului, fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil 

aprobarea conducerii; 

j) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program; 

k) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii; 

l) fumatul în instituţie si încălcarea regulilor de sănătate si securitate în muncă; 

m) intrarea în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice şi consumul băuturilor alcoolice în timpul 

programului; 

n) orice alte fapte interzise de lege sau neconforme cu prestigiul unui cadru didactic. 

Art. 156. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăsi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază si/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10%; 

e) desfacerea discisciplinară a contractului individual de muncă 

Art. 157. Amenzile disciplinare sunt interzise.  

Art. 158.  Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 



REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

COLEGIUL ” MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA  

26 

Art. 159. Sancţiunea disciplinară prevăzute la lit.a) se va aplica direct de către șeful 

serviciului/compartimentului. În cazul celorlalte sancţiuni disciplinare va fi sesizată comisia de 

disciplină. 

 

 

VII.1. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 160. Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii 

disciplinare aplicabile personalului din cadrul instituţiei se constituie comisia de disciplină, ori de câte 

ori este nevoie. 

Art. 161. (1) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei 

săvârşite şi după audiere.  

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi 

locul întrevederii.   

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv 

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile.   

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi 

motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un 

avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Art. 162. Refuzul angajatului de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare 

la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal. 

Art. 163. (1) Conducerea instituţiei dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prin decizie emisă 

în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.  

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:   

   a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;   

   b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;   

   c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost 

efectuată cercetarea;   

   d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;   

   e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;   

act:255574%2056619034
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   f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.   

 (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 

şi produce efecte de la data comunicării.   

 (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 

prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.   

 (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.   

Art. 164. Angajatorul stabileste sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârsite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

 

VII. 2. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

 

Art.165. (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material 

sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu 

serviciul.   

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere 

instanţelor judecătoreşti competente. 

Art. 166. (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 

civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatură cu munca 

lor. 

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevazute şi care 

nu puteau fi înlăturate si nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 

Art. 167. (1) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din 

vina şi în legatură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a 

pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi 

mai mic de 30 de zile de la data comunicării.  

(2) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 

5 salarii minime brute pe economie. 
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(3)Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în 

raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.   

Art. 168. (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile 

salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.   

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte 

reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.   

(3) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe 

angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din 

salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului 

executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.   

(4) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract 

individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor 

sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.   

(5)În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un 

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate 

adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII   

CONDUITA ELEVILOR. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

PĂRINŢILOR 
 

Art. 169. Elevii beneficiază de drepturi şi recompense şi au obligaţii prevăzute în ROFUIP 

5447/2020,  ROFU/2021-2022 revizuit în grup de lucru la 08.09.2021 şi Statutul elevilor aprobat prin 

OMENCS nr. 4.742/2016. 

a. În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declanşării stării de alertă, ministrul 

educaţiei stabileşte măsuri specifice în vederea continuării procedului educaţional; 

b.  Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean sau ministrul 

act:93859%200
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educaţiei şi cercetării, după caz, poate decide cu privire la continuarea procesului 

didactic prin activităţi-suport asistate de tehnologie, denumite în activităţi on-line. 

La nivelul Colegiului „Mihail Cantacuzino” Sinaia si al structurilor arondate, aceste 

activităţi de suport educaţional online sunt monitorizate şi centralizate pe baza 

raportărilor săptămânale, conform Procedurii operaţionale P.O-01-56 privind 

predarea asistată de tehnologie, raportarea și monitorizarea  activității cadrelor 

didactice. 

c. Pentru respectarea ordinelor - Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor 

măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 

unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în 

subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării şi Ordinul nr. 

4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ 

în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, a fost elaborată o 

procedură în care sunt reglementate condiţiile de organizare şi desfăşurare a 

activităţilor de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire 

a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în 

care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ – P.O-01-55 

Procedura privind  stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor 

cu Sars-CoV-2 în unitatea  de învățământ. 

 

Art. 170. Drepturile şi obligaţiile părinţilor sunt reglementate de ROFUIP 5447/2020 şi 

ROFUI/2021-2022. 

 

 

CAPITOLUL IX 

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE  

DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 
 

Art. 171. Personalul şcolii este evaluat conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare: 

O.M.E.C.T.S. nr. 3860/2011; O.M.E.C.T.S. nr. 4422/2011, O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011, O.M.E.C. 

T.S. nr. 4613/2012,  Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014, OMEN Nr. 3597/ 

18.06.2014, OMEC 4247/ 13.05.2020,  și Ordinul nr. 3189/2021. 

Art. 172. (1) Evaluarea personalului se realizează de către Consiliul de Administraţie după o 

procedură stabilită de acesta, adusă la cunoştinţă angajaţilor. 
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(2) Fișele de autoevaluare/evaluare se regăsesc în Anexe. 

 

CAPITOLUL X 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 173. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa personalului didactic, personalului 

didactic auxiliar, personalului nedidactic, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora. 

Art. 174. Prezentul regulament cu modificările aduse intră în vigoare la data aprobării de către 

Consiliul de administraţie. 
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ANEXA 1 

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

ANEXA ROI – nr. înreg. 3737/ 09 .09.2021, aprobat în C.A. din 09.09.2021  

(conform OMEC 4247/ 2020, OMECTS nr. 6143/01.11.2011  modificat prin Ordin 3189/ 2021)  

 

Numărul fișei postului: _____________ 

Numele și prenumele cadrului didactic: ________________________________ 

Specialitatea: ________________________________ 

Perioada evaluată: 2021-2022 

Calificativul acordat: ______________________________ 

 

Domenii ale 

evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță 

Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare 
Comisie de 

evaluare 
C.A. 

  

1. Proiectarea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Respectarea  programei 

școlare,  a normelor  de elaborare 

a documentelor  de  proiectare,  

precum  si adaptarea acesteia la 

particularitățile grupei/clasei. 

1. Existența planificărilor calendaristice. 

2. Concordanța planificării cu programele școlare. 

3. Concordanța planificării cu structura anului școlar. 

4. Concordanta planificării cu achizițiile anterioare. 

5. Respectarea structurii planificării  calendaristice (cu 

evidențierea rubricii pentru  proiectarea unității de 

învățare) 

   - Plan de lecție (până la definitivat) 

   - Schița lecției (permanent) 

6. Respectarea termenului de predare. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

   

1.2. Implicarea în activitățile  de 

proiectare a ofertei educaționale 

la nivelul unității. 

1. Implicarea în realizarea de acțiuni în cadrul stabilirii 

CDS, CDL (procese-verbale, etc.) 

2. Realizarea si aplicarea chestionarelor. 

1 

1  
   

1.3.  Folosirea tehnologiei 

informației și comunicațiilor -TIC 

în activitatea de proiectare 

didactică. 

1. Realizarea documentelor de proiectare în format 

electronic 

1    
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1.4. Proiectarea activităților-suport 

pentru învățarea în mediul online 

și a instrumentelor de evaluare 

aplicabile online, din perspectiva 

principiilor de proiectare 

didactică. 

1. Realizarea activităților-suport în concordanță cu 

programa școlară în vigoare. 

2. Elaborarea unor instrumente de evaluare aplicabile 

online. 

2 

 

2 

 

 

   

1.5. Proiectarea unor activități 

extracurriculare corelate cu 

obiectivele curriculare, nevoile și 

interesele educabililor, planul 

managerial al unității. 

1. Realizarea de activități extracurriculare incluse în 

Graficul activităților extrașcolare la nivel de unitate 

școlară/ comisie metodică 

2    

 15    

2. Realizarea 

activităților 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Utilizarea  unor  strategii  

didactice care asigură caracterul 

aplicativ al învățării și formarea 

competențelor specifice. 

1. Utilizarea metodelor active 

2. Utilizarea auxiliarelor curriculare. 

3. Adaptarea limbajului în funcție de disciplină și 

particularitățile de vârstă ale elevilor. 

4. Caracterul aplicativ al informației. 

1 

1 

1 

1 

   

2.2.  Utilizarea  eficientă  a 

resurselor  materiale din unitatea 

de învățământ în vederea 

optimizării activităților didactice, 

inclusiv resurse TIC. 

    

   1. Utilizarea mijloacelor TIC. 

 

2 

   

2.3. Utilizarea de resurse 

educaționale deschise, aplicații 

online, crearea și susținerea 

sesiunilor de învățare pe platforme 

educaționale. 

1. Utilizarea de resurse educaționale deschise 

2. Folosirea de aplicații online 

3. Crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe 

platforme educaționale. 

2 

2 

2 

   

2.4.  Diseminarea, evaluarea si 

valorizarea activităților realizate. 

1. Întâlniri periodice în catedră/ comisie de curriculum 

2. Lecții deschise 

3. Referate 

 

1 

2 

1 

   

2.5. Organizarea și desfășurarea 

activităților didactice, curriculare 

și extracurriculare în mediul 

școlar, extrașcolar  

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiectarea activității didactice prin intermediul 

tehnologiei și internetului 

2. Elaborare de Proiecte educaționale (în școală/ local/ 

zonal/ județean/ național/ internațional) 

 

2 

 

2 
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2.5 Formarea deprinderilor de 

studiu individual ș i  în echipă în 

vederea formării/ dezvoltării 

competenței de ,,a învăța să 

înveți”. 

 

 

 

 

 

 

1. Organizarea activităților practice si aplicative în 

procesul de învățare: 

a. Pregătirea activităților practice 

b. Desfășurarea activităților practice 

  

 

 

1 

1 

 

   

2.6.  Organizarea si desfășurarea 

de activități prin participarea la 

acțiuni de voluntariat. 

1. Implicarea cadrului didactic în cel puțin o activitate 

de voluntariat la nivelul unității școlare/ local/ zonal/ 

județean/ național/ internațional. 

3. Mobilizarea elevilor pentru participarea la activitățile 

extracurriculare pe școală 

2 

 

1 

   

 25    

3. Evaluarea 

rezultatelor 

învățării 

3.1. Asigurarea transparentei 

criteriilor, a procedurilor de 

evaluare si a rezultatelor 

activităților de evaluare 

1. Prezentarea și explicarea procedurii de evaluare :  

- graficul evaluărilor/disciplină/modul 

- precizarea obiectivelor/ evaluare 

- asigurarea feedback-ului 

 

1 

1 

1 

   

3.2.  Aplicarea testelor predictive, 

interpretarea și comunicarea 

rezultatelor. 

1.Modele de teste. Aplicarea testelor 

2.Barem de corectare. 

3. Interpretarea rezultatelor. Măsuri ameliorative 

4. Discuții la nivelul catedrei/ comisiei 

1 

1 

1 

1 

   

3.3.  Utilizarea diverselor  

instrumente de evaluare, inclusiv 

a celor online. 

1. Metode de evaluare în portofoliul elevului și al 

profesorului (fișe de lucru, teme de casă, fișă de 

activitate, referate, proiecte, ppt-uri, etc.). 

 

2    

3.4.  Promovarea autoevaluării și 

interevaluării. 

1. Asigurarea egalității de șanse.(prin acțiuni specifice și 

prin acțiuni transversale) 

2. Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare 

sau inter-evaluare colegială (elevi) 

3. Existența Portofoliului elevului. 

1 

1 

 

2 

   

3.5.  Evaluarea satisfacției 

beneficiarilor educaționali 

1. Chestionare 2    

3.6.  Coordonarea elaborării 

portofoliului educațional ca 

element central al evaluării 

rezultatelor învățării. 

1. Stabilirea conținutului portofoliului elevului 

2. Monitorizarea și intervenția pentru realizarea 

corespunzătoare a portofoliului  

3. Evaluarea portofoliului elevului 

1 

1 

 

1 
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3.7. Realizarea și aplicarea unor 

instrumente de evaluare a 

activității online, valorizarea 

rezultatelor evaluării și oferirea 

de feedback fiecărui elev. 

1. Utilizarea aplicațiilor online ca instrumente de 

evaluare 

2. Asigurarea de feedback fiecărui elev. 

1 

 

1 

   

  20    

4. Managementul 

clasei  

de elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat 

(reguli de conduită, atitudini, 

ambient)  pentru desfășurarea 

activităților în conformitate cu 

particularitățile clasei de elevi. 

1. Întreținerea clasei/ cabinetelor, inventare, predare/ 

primire/ evidența manualelor, etc. 

2. Popularizarea și respectarea ordinelor și legilor în 

vigoare (abateri și sancțiuni) – ROFUI/ ROI. 

3.Întocmirea corectă si predarea la termen a situațiilor 

statistice, absențe, catalog, registru matricol, etc. 

4. Portofoliul dirigintelui, conform structurii. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

   

4.2.  Monitorizarea 

comportamentului elevilor și 

gestionarea situațiilor 

conflictuale. 

1. Procese-verbale de la ședințele Consiliului 

profesorilor clasei (raport); Înștiințarea în scris a 

părinților cu privire la rezultatele elevului, sancțiuni, 

note în carnet și luarea măsurilor corespunzătoare pentru 

a-l proteja pe copil împotriva oricăror forme de violență. 

 2. Proces-verbal consultații cu părinții, referate   despre 

elevi, caracterizări psihopedagogice, etc. 

 

 

1 

 

 

               

 

1 

 

 

 

   

4.3.  Cunoașterea, consilierea si 

tratarea diferențiată a elevilor 

 

 

1.Consilierea elevilor CES (curriculum adaptat), 

consultații cu părinții acestora, etc. 

2. Ore de dirigenție/ consiliere elevi. 

3. Dosare burse, Euro 200, Bani de liceu, etc. 

1 

 

1 

1 

 

 

   

4.4.  Motivarea elevilor prin 

valorizarea exemplelor de bună 

practică. 

1. Activități de bună practică. 

 

2    

 12    
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5. Managementul 

carierei și al 

dezvoltării 

personale 

5.1. Participarea la programele de 

formare continuă/ perfecționare și 

valorificarea competențelor 

științifice, didactice și metodice 

dobândite  

1. Existența numărului minim de credite prin cursuri sau 

grade didactice (90 CPT în ultimii 5 ani) ; 

2. Participarea la cursuri de formare continuă organizate 

de ISJ, CCD, etc., cercuri pedagogice, consfătuiri 

județene, simpozioane; 

3. Participarea la examene naționale - Evaluarea 

Națională și Bacalaureat (membru, asistent sau 

evaluator) 

1 

 

2 

 

2 

   

5.2.  Implicarea în organizarea 

activităților metodice la nivelul 

unității de învățământ/ catedrei 

1. Realizarea atribuțiilor specifice   

 

1    

5.3.  Realizarea/ actualizare 

portofoliu profesional, dosar 

personal. 

1. Portofoliul profesional (documente dosar-formare 

continuă, dosar personal-secretariat) 

1    

5.4.  Dezvoltarea capacitații de 

comunicare si relaționare in 

interiorul si in afara unității (cu 

elevii, personalul scolii, echipa 

manageriala și cu beneficiarii 

din cadrul comunității-familiile 

elevilor). 

1. Identificarea si atragerea unor parteneriate cu 

Instituțiile publice locale pentru desfășurarea 

activităților extracurriculare. 

2. Atragerea părinților în activitățile extracurriculare și 

comunitare/ amenajarea cabinetelor/ laboratoarelor/ 

sălilor de clasă, etc. 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

   

 8    

6. 

Contribuția la 

dezvoltarea 

instituțională și la 

promovarea 

imaginii unității 

școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Dezvoltarea de parteneriate 

și proiecte educaționale în 

vederea dezvoltării 

instituționale 

1. Implicarea în programe, proiecte, acțiuni realizate în 

vederea dezvoltării instituționale. 

2. Implicarea/implementarea a cel puțin un proiect 

educațional promovat în comunitate. 

1 

 

1 

   

6.2. Promovarea ofertei 

educaționale 

1. Implicarea în realizarea de acțiuni în cadrul “Zilelor 

porților deschise”  

2. Chestionare/ alte mijloace de promovare 

0,5 

 

0,5 

   

6.3  Promovarea imaginii 

unității de învățământ în 

comunitate prin participarea și 

rezultatele elevilor la 

olimpiade, concursuri, 

competiții, activități 

extracurriculare și extrașcolare 

realizate în mediul școlar, 

extrașcolar și în mediul online 

1. Participarea la acțiuni de învățare și complementare 

actului de învățare: examene,  probe de verificare, 

simulări examene, concursuri școlare, olimpiade, 

competiții, inclusiv în mediul online (elaborare subiecte, 

supraveghere, evaluarea cunoștințelor elevilor). 

2. Expoziții, cenacluri, reviste școlare, publicații. 

3. Pregătirea suplimentară a elevilor. 

2 

 

 

 

 

1 

 

2 
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6.4. Realizarea /participarea la 

programe/ activități de 

prevenire și combatere a 

violenței și a bullying-ului în 

mediul școlar și/sau în mediul 

online; 

1. Implicarea și activarea elevilor si colegilor (cadre 

didactice) în acțiuni de combatere a violenței. 

2. Efectuarea serviciului pe școală/ participare programe 

de prevenire și combatere a violenței și a bullying-

ului în mediul școlar și/ sau în mediul online.  

 

1 

 

2 

 

 

   

6.5. respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și 

securitate a muncii, de 

prevenire și stingere a 

incendiilor și de situații de 

urgență pentru toate tipurile de 

activități desfășurate în cadrul 

unității de învățământ, precum 

și a sarcinilor suplimentare 

1. Măsura respectării procedurilor de securitate a muncii 

si de PSI. 

Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi 

protecţia muncii 

Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui 

domeniu 

 

 

1 

 

 

 

 

   

6.6. Implicarea activă în 

crearea unei culturi a calității la 

nivelul organizației. 

1. Colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu 

agenţii economici, cu părinţii, cu presa, cu factorii de 

cultură, etc. 

 

1 

 

 

 

   

6.7. Promovarea de activități de 

învățare interactive prin 

utilizarea unor instrumente 

realizate cu ajutorul tehnologiei 

1. Realizarea de activități de învățare interactive prin 

utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul 

tehnologiei. 

2    

 15    

 

7. Conduita 

profesională 

7.1. Manifestarea atitudinii 

morale și civice (limbaj, ținută, 

respect, comportament). 

1.Comportamentul față de personalul școlii (directori, 

personal didactic, didactic auxiliar, etc), părinți, agenți 

economici, comunitate, etc. 

2    

7.2. Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale 

1. Comportament în concordanță cu Codul etic al 

cadrului didactic și R.O.I./ R.O.F.U.I. 

2. Semnarea condicilor de evidență: prezență, consiliere, 

activități extracurriculare. 

2 

 

1 

   

 5    

TOTAL  100    
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ANEXA 2 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR   ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Numărul fişei postului: ___________________________ 

Numele şi prenumele titularului: ___________________________ 

Funcția: ___________________________ 

Perioada evaluată: ___________________________ 

Calificativul acordat:. ___________________________ 

 

Domenii ale 

evaluării 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

director                               

 Punctaj 

evaluare 

CA                            

Validare 

CP 

1.Proiectarea 

activităţii 

20 p 

1.1 Respectarea planurilor 

manageriale ale şcolii 

 

-întocmirea documentelor contabile 

conform legislaţiei în vigoare la termen 
2                                  

-utilizarea bazei logistice existente în 

unitatea de învăţământ 
2 

1.2 Implicarea în proiectarea 

activităţii şcolii, la nivelul 

compartimentului financiar 

-întocmirea proiectului de buget 2  

 

   

- întocmirea documentelor contabile în 
fiecare lună conform termenelor 

2 

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei 

în vigoare 

  

-realizarea unei mape cu documentele ce 

se referă la ultimele norme legislative 
apărute în monitorul oficial 

2     

-întocmirea planificărilor calendaristice 

conform legislaţiei în vigoare până la 
termenul stabilit. 

2 

-actualizarea documentelor legislative 2 

-analizarea softurilor educaţionale 2 

1.4 Folosirea tehnologiei informatice 

în proiectare 

  

-promptitudine în adaptarea 

documentaţiei la ultimele softuri apărut 
în domeniul contabil de transmitere a 

datelor 

2     

-pregătirea activităţii practice de 
înregistrare a datelor- Revisal, Edusal 

2 

TOTAL  20     
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2. Realizarea 

activităţilor  

 30 p 

2.1 Organizarea activităţii 

 

-existenţa concordanţei între 

documentele legislative apărute şi 

documentele realizate la nivelul 
compartimentului financiar-contabil  

4     

-întocmirea tuturor documentelor 

contabile la timp 
4 

-realizarea unor acţiuni comune  contabil 
- secretar – director 

4 

2.2 Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică 

a datelor în programele de contabilitate   

- înregistrează la timp datele contabile în 

programele de contabilitate 
3     

- înregistrează corect datele contabile în 

programele de contabilitate 
3 

- transmite la timp informaţiile contabile 
la forurile superioare 

3 

2.3 Consilierea/ înrumarea şi controlul periodic al 

personalului care gestionează valori materiale. 
Monitorizarea activităţii 

-îndrumă personalul care gestionează 

valori materiale 
3     

-controlează activitatea celor care 
gestionează valori materiale 

3 

-monitorizează activitatea de întocmire a 

documentelor contabile primare 
3 

TOTAL  30     

3. Comunicare şi 

relaţionare 

20 p 

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al 

compartimentului 

- comunicare permanentă cu personalul 

didactic auxiliar al şcolii 
1     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 
personalul didactic auxiliar al şcolii 

pentru reglarea ritmului de desfăşurare a 

activităţii sale 

2 

3.2 Raportarea  periodică pentru conducerea 

instituției 

- comunicare permanentă cu celelalte 

cadre didactice, responsabilii comisiilor  
2     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

personalul şcolii pentru reglarea ritmului 
de desfăşurare a activităţii sale 

2 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din 

compartiment 

- comunicare permanentă cu  conducerea 

şcolii. 
3     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

echipa managerială pentru reglarea 
ritmului de desfăşurare a activităţii sale 

2 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor - comunicare permanentă cu beneficiarii 

din cadrul comunităţii – părinţi ai 
elevilor  

2     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

partenerii din comunitate pentru reglarea 

ritmului de desfăşurare a activităţii sale 

2 

3.5 Asigurarea interfeței privind licitațiile sau 

încredințările directe  

- comunicare permanentă cu  firmele 

producătoare de materiale necesare bunei 

desfăşurări a tuturor compartimentelor 
şcolii 

3     

3.6. Monitorizarea comportamentului elevilor si 

gestionarea situatiilor cnflictuale (art. 89 alin.2 si 
art.96 al. 1 – Legea 272/2004 republicata 

Luarea masurilor corespunzatoare pentru 

a-l proteja pe copil impotriva oricaror 
forme de violenta, inclusiv violenta 

sexuala, vatamare sau de abuz fizic sau 

1     
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mental, de rele tratamente sau de 

exploatare, de abandon sau neglijenta.  

TOTAL  20     

4. Managementul 

carierei şi al 

dezvoltării 

personale 

10 p 

4.1 Nivelul şi stadiul propriei pregătiri 

profesionale 

 

-valorificarea competenţelor dobândite la 

cursurile de formare (prin redactarea 

documentelor, desfăşurarea demersului 
folosit etc.). 

1     

-redactarea unor proceduri de 

specialitate. 
2 

4.2 Formare profesională şi dezvoltare 

în carieră 

-participarea activă la activităţile ce 

privesc compartimentul contabil 
2     

4.3 Coordonarea personalului din 

subordine privind managementul 

carierei 

-monitorizarea activităţilor de formare al 

personalului din subordine 
1     

4.4 Participarea permanentă la 

instruirile organizate de ISJ, serviciul 

contabil al Consiliului local 

-participarea la toate instruirile 

organizate pe domeniul financiar 

contabil 

2     

-informarea despre noutăţile în domeniu 

din surse oficiale 
 

2 

TOTAL  10     

5. Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională şi 

la promovarea 

imaginii unităţii 

şcolare 

15 p 

5.1 Planificarea bugetară prin prisma 

dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii 

-întocmirea bugetului prin prisma 

dezvoltării instituţionale şi promovarea 
imaginii şcolii 

 

1     

-valorificarea implicării în parteneriate  
şi proiecte educaţionale în vederea 

dezvoltării instituţionale 

1 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii 

cu reprezentanţii comunităţii locale 

privind activitatea compartimentului 

-predarea la timp a documentelor 
contabile oferind o imagine de 

profesionalism al compartimentului 

 

2     

-colaborarea permanentă cu comunitatea 
locală privind activitatea 

compartimentului 

1 

5.3 Îndelinirea altor atribuţii dispuse 

de şeful ierarhic superior şi/ sau 

directorul, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiţii a 

atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate 

-organizarea/participarea la acţiuni în 

cadrul şcolii care să asigure  desfăşurarea  
în bune condiţii a atribuţiilor 

compartimentului 

 

1     

-cunoaşterea legislaţiei în vigoare 2 

-implicarea în activarea serviciilor 
conexe acestui compartiment pentru o 

bună desfăşurare a activităţii şcolii 

 

1 
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-colaborarea cu organele şi instituţiile 

abilitatepentru derularea în bune condiţii  

a atribuţiilor aflate în sfera sa de 
responsabilitate 

 

2 

5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi 
securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare.   

-cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de 
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI  

prevăzute de legislaţia în vigoare 

 

1     

-implicarea în acţiuni comune cu unele 
instituţii abilitate 

1 

-disponibilitate la responsabilizare 1     

-autoperfecţionarea pentru realizarea 

sarcinilor în mod corespunzător şi 
exemplar 

1 

TOTAL  15     

6. Conduita 

Profesională 

5 Puncte  

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 

ținută, respect, comportament). 

 

1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos 

în totalitatea relațiilor interumane, 

eliminarea limbajului vulgar, a calomniei 
şi denigrării altora; 

2     

2.Prezentarea la serviciu întro ţinută 

decentă,respectarea şefilor, a colegilor, a 
subalternilor, a persoanelor din afara 

unităţii, a elevilor;comportamentul la 

locul de muncă să fie unul civilizat 
punând pe primul loc relațiile 

interumane, armonia grupului, munca în 

echipa şi randamentul muncii 

1 

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 
profesionale 

1.Profesionalismul, stăpânirea 
domeniului în care desfăşoară 

activitate,munca tenace, eforturi 

susținute, perseverenta si implicare 
directă în activităţile pe le are în atribuţiile 

de serviciu; 

1 

2.Manifestarea spiritului de echipă 
(acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, 

coeziunea şi întrajutorarea colegilor în 

realizarea activităţii); asumarea 
responsabilității personale în soluţionarea 

sarcinilor ce revin; 

1 

 TOTAL  5     

TOTAL GENERAL    100     

Conform  Anexei 12 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014( Anexa 24 la Metodologie ) 
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ANEXA 3 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL)   ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Numărul fişei postului: ___________________________ 

Numele şi prenumele titularului: ___________________________ 

Funcția: ___________________________ 

Perioada evaluată: ___________________________ 

Calificativul acordat: ___________________________ 

 

Domenii ale 

evaluării 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

director                              

 Punctaj 

evaluare 

CA                            

Validare 

CP 

1.Proiectarea 

activităţii 

20 p 

1.1 Respectarea planurilor 

manageriale ale şcolii 

 

-întocmirea documentelor contabile 

conform legislaţiei în vigoare la termen 
2                                  

-utilizarea bazei logistice existente în 

unitatea de învăţământ 
2 

1.2 Implicarea în proiectarea 

activităţii şcolii, la nivelul 

compartimentului financiar 

-întocmirea proiectului de buget 2  

 

   

- întocmirea documentelor contabile în 

fiecare lună conform termenelor 
2 

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei 

în vigoare 

  

-realizarea unei mape cu documentele ce 
se referă la ultimele norme legislative 

apărute în monitorul oficial 

2     

-întocmirea planificărilor calendaristice 
conform legislaţiei în vigoare până la 

termenul stabilit. 

2 

-actualizarea documentelor legislative 2 

-analizarea softurilor educaţionale 2 

1.4 Folosirea tehnologiei informatice 

în proiectare 

-promptitudine în adaptarea 
documentaţiei la ultimele softuri apărut 

în domeniul contabil de transmitere a 

datelor 

2     
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  -pregătirea activităţii practice de 

înregistrare a datelor- Revisal, Edusal 
2 

TOTAL  20     

2. Realizarea 

activităţilor  

 30 p 

2.1 Organizarea activităţii 

 

-existenţa concordanţei între 

documentele legislative apărute şi 
documentele realizate la nivelul 

compartimentului financiar-contabil  

4     

-întocmirea tuturor documentelor 
contabile la timp 

4 

-realizarea unor acţiuni comune  contabil 

- secretar – director 
4 

2.2 Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică 

a datelor în programele de contabilitate   

- înregistrează la timp datele contabile în 

programele de contabilitate 
3     

- înregistrează corect datele contabile în 
programele de contabilitate 

3 

- transmite la timp informaţiile contabile 

la forurile superioare 
3 

2.3 Consilierea/ înrumarea şi controlul periodic al 
personalului care gestionează valori materiale. 

Monitorizarea activităţii 

-îndrumă personalul care gestionează 
valori materiale 

3     

-controlează activitatea celor care 

gestionează valori materiale 
3 

-monitorizează activitatea de întocmire a 
documentelor contabile primare 

3 

TOTAL  30     

3. Comunicare şi 

relaţionare 

20 p 

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al 
compartimentului 

- comunicare permanentă cu personalul 
didactic auxiliar al şcolii 

1     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

personalul didactic auxiliar al şcolii 

pentru reglarea ritmului de desfăşurare a 
activităţii sale 

2 

3.2 Raportarea  periodică pentru conducerea 

instituției 

- comunicare permanentă cu celelalte 

cadre didactice, responsabilii comisiilor  
2     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 
personalul şcolii pentru reglarea ritmului 

de desfăşurare a activităţii sale 

2 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din 
compartiment 

- comunicare permanentă cu  conducerea 
şcolii. 

3     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

echipa managerială pentru reglarea 

ritmului de desfăşurare a activităţii sale 

2 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor - comunicare permanentă cu beneficiarii 
din cadrul comunităţii – părinţi ai 

elevilor  

2     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 
partenerii din comunitate pentru reglarea 

ritmului de desfăşurare a activităţii sale 

2 

3.5 Asigurarea interfeței privind licitațiile sau 

încredințările directe  

- comunicare permanentă cu  firmele 

producătoare de materiale necesare bunei 
desfăşurări a tuturor compartimentelor 

şcolii 

3     
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3.6. Monitorizarea comportamentului elevilor si 

gestionarea situatiilor cnflictuale (art. 89 alin.2 si 

art.96 al. 1 – Legea 272/2004 republicata 

Luarea masurilor corespunzatoare pentru 

a-l proteja pe copil impotriva oricaror 

forme de violenta, inclusiv violenta 
sexuala, vatamare sau de abuz fizic sau 

mental, de rele tratamente sau de 

exploatare, de abandon sau neglijenta.  

1     

TOTAL  20     

4. Managementul 

carierei şi al 

dezvoltării 

personale 

10 p 

4.1 Nivelul şi stadiul propriei pregătiri 

profesionale 

 

-valorificarea competenţelor dobândite la 

cursurile de formare (prin redactarea 
documentelor, desfăşurarea demersului 

folosit etc.). 

1     

-redactarea unor proceduri de 

specialitate. 
2 

4.2 Formare profesională şi dezvoltare 

în carieră 

-participarea activă la activităţile ce 
privesc compartimentul contabil 

2     

4.3 Coordonarea personalului din 

subordine privind managementul 

carierei 

-monitorizarea activităţilor de formare al 
personalului din subordine 

1     

4.4 Participarea permanentă la 

instruirile organizate de ISJ, serviciul 

contabil al Consiliului local 

-participarea la toate instruirile 

organizate pe domeniul financiar 
contabil 

2     

-informarea despre noutăţile în domeniu 
din surse oficiale 

 

2 

TOTAL  10     

5. Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională şi 

la promovarea 

imaginii unităţii 

şcolare 

15 p 

5.1 Planificarea bugetară prin prisma 

dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii 

-întocmirea bugetului prin prisma 
dezvoltării instituţionale şi promovarea 

imaginii şcolii 
 

1     

-valorificarea implicării în parteneriate  

şi proiecte educaţionale în vederea 

dezvoltării instituţionale 

1 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii 

cu reprezentanţii comunităţii locale 

privind activitatea compartimentului 

-predarea la timp a documentelor 

contabile oferind o imagine de 
profesionalism al compartimentului 

 

2     

-colaborarea permanentă cu comunitatea 

locală privind activitatea 

compartimentului 

1 

5.3 Îndelinirea altor atribuţii dispuse 

de şeful ierarhic superior şi/ sau 

directorul, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiţii a 

-organizarea/participarea la acţiuni în 

cadrul şcolii care să asigure  desfăşurarea  

în bune condiţii a atribuţiilor 

compartimentului 

 

1     

-cunoaşterea legislaţiei în vigoare 2 
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atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate 

-implicarea în activarea serviciilor 

conexe acestui compartiment pentru o 

bună desfăşurare a activităţii şcolii 
 

1 

-colaborarea cu organele şi instituţiile 

abilitatepentru derularea în bune condiţii  
a atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate 

 

2 

5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi 
securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare.   

-cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de 
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI  

prevăzute de legislaţia în vigoare 

 

1     

-implicarea în acţiuni comune cu unele 

instituţii abilitate 
1 

-disponibilitate la responsabilizare 1     

-autoperfecţionarea pentru realizarea 
sarcinilor în mod corespunzător şi 

exemplar 

1 

TOTAL  15     

6. Conduita 

Profesională 

5 Puncte  

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 

ținută, respect, comportament). 
 

1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos 

în totalitatea relațiilor interumane, 
eliminarea limbajului vulgar, a calomniei 

şi denigrării altora; 

2     

2.Prezentarea la serviciu întro ţinută 

decentă,respectarea şefilor, a colegilor, a 
subalternilor, a persoanelor din afara 

unităţii, a elevilor;comportamentul la 

locul de muncă să fie unul civilizat 
punând pe primul loc relațiile 

interumane, armonia grupului, munca în 

echipa şi randamentul muncii 

1 

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale 

1.Profesionalismul, stăpânirea 

domeniului în care desfăşoară 

activitate,munca tenace, eforturi 
susținute, perseverenta si implicare 

directă în activităţile pe le are în atribuţiile 

de serviciu; 

1 

2.Manifestarea spiritului de echipă 
(acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, 

coeziunea şi întrajutorarea colegilor în 
realizarea activităţii); asumarea 

responsabilității personale în soluţionarea 

sarcinilor ce revin; 

1 

 TOTAL  5     

TOTAL GENERAL    100     

Conform  Anexei 12 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 24 la Metodologie ) 
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ANEXA 4 
FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE  LABORANT  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Numărul fișei postului: ___________________________ 

Numele si prenumele: ___________________________ 

Funcția:  ___________________________ 

Anul școlar : ___________________________ 

Rezultatul evaluării: ___________________________ 

Domenii ale 

evaluarii 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare  

director 

 

Punctaj  

 C.A. 

Validare 

C.P. 

1.Proiectarea 

activităţii 

20 P 

1.1Corelarea activităţii cu 

programa şcolară şi cu normele 

de elaborare a documentelor de 

proiectare 

Existenţa programelor şcolare în vigoare la 

portofoliul laborantului (pentru fiecare disciplină) 

1     

1.1.a Elaborarea proiectului activităţii anual , 

semestrial,săptămânal pe capitole,teme,termene a 

activităţii practice(personalizare,termen) 

3 

 

    

1.1.bElaborarea proiectului de achiziţii(resurse 

materiale) şi achiziţionarea de diferite produse 

pentru activităţi de laborator(chimie,fitică,biologie) 

2     

1.2Implicarea în activităţile de 

proiectare a ofertei educaţionale 

la nivelul unităţii 

1.2.aÎntocmirea documentelor specifice ale 

comisiei de curriculum 

3     

1.2.bElaborarea ofertei educaţionale şi distribuirea 

către managerii claselor 

3     

1.3 Folosirea TIC în activitatea 

de proiectare 

1.3Realizarea proiectării activităţii în format 

electronic(personalizare) 

2     
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 1.4Proiectarea de activităţi 

extraccuriculare correlate cu 

obiectivele curriculare extrase din 

planul managerial al unităţii 

1.4.a Elaborarea proiectului activităţilor 

extracurriculare propriu annual -semestial 

2     

1.4.bÎntocmirea proiectelor activităţilor 

extracurriculare la care participă împreună cu echipa 

de proiect 

2 

 

    

1.4.c Asigurarea bazei logistice pentru activităţi 

extacurriculare şi  concursuri şcolare 

2     

TOTAL 20P       

2.Realizarea 

activităţilor 

didactice 

30 P 

2.1Realizarea unor experimente 

didactice care asigură caracterul 

aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

2.1.1Întocmirea unei liste cu lucrările de laborator 

pentru fiecare disciplină anual / semestrial 

2     

2.1.2 Numărul şi calitatea lucrărilor de laborator 

specifice întreprinse 

3     

2.1.3 Organizarea activităţilor practice şi aplicative 

în cadrul procesului de învăţare 

 .Pregătirea activităţii practice 

(obiective,materiale,mijloace) 

3     

   2.1.4  .Desfăşurarea activităţii practice 3     

   2.1.5 . Îndrumarea şi supravegherea elevilor în   

activitatea   practică (sub coordonarea profesorului) 

2     

2.1.6 Realizarea unor mijloace didactice originale , 

specifice disciplinei 

2     

2.2 Utilizarea eficientă a 

resurselor materiale din unitatea 

de învăţământ în vederea 

optimizării activităţilor didactice 

inclusive resurse TIC 

2.2.1Utilizarea în cadrul orelor de   fizică ,  chimie, 

biologie, stiinţe a materialelor auxiliare existente în 

dotarea laboratorului  

3     

2.2.2 Utilizarea unor mijloace didactice , originale , 

specifice disciplinei 

3     

2.2.3Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de 

fizică,chimie,biologie,stiinţe 

3     
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2.3 Participarea la activităţi 

extracurriculare , precum şi 

participarea la acţiuni de 

voluntariat 

2.3.1 Participarea la unele activităţi extracurriculare 

la nivelul şcolii ( o acţiune / sem.) 

3 

 

    

2.3.2 Participarea la unele activităţi de voluntariat ( o 

acţiune / sem.) 

3     

TOTAL 30 P       

3.Comunicare şi 

relaţionare 

      20 p 

3.1Dezvoltarea capacităţii de 

comunicare şi relaţionarea cu 

elevii 

3.1.1 Selectarea modalităţilor de comunicare 

(ton,ritm) 

1     

3.1.2 Respectarea partenerului în comunicare 

(vocabular adecvat ) 

1     

3.1.3 Asigurarea feed-back-ului în comunicare 1     

3.1.4 Dezvoltarea comunicării elev-elev , elev-clasă 2     

3.2 Dezvoltarea capacităţii de 

comunicare şi relaţionare cu 

personalul şcolii 

3.2.1 Comunicare şi relaţionarea cu cadrele didactice 

de specialitate ( fizică , chimie ,biologie ) 

2     

3.2.2 Comunicarea şi relaţionarea cu cadrele 

didactice ale şcolii 

1     

3.2.3 Comunicarea şi relaţionarea cu personalul 

didactic auxiliar 

1     

3.2.4 Comunicarea şi relaţionarea cu personalul 

nedidactic 

1     

3.3 Dezvoltarea capacităţii de 

comunicare şi relaţionare cu 

echipa managerială 

3.3.1 Comunicare şi relaţionare cu directorul şcolii 1     

3.3.2 Comunicare şi relaţionare cu consilierul 

educativ 

1     

3.3.3 Comunicare şi relaţionare cu responsabilul 

CEAC 

1     

3.3.4 Comunicare şi relaţionare cu responsabilul 

comisiei metodice 

1     

 3.4 Dezvoltarea capacităţii de 

comunicare şi relaţionare în 

cadrul comunităţii 

3.4.1 Comunicare şi relaţionare cu părinţii elevilor ( 

la solicitări) 

2     

3.4.2 Comunicare şi relaţionare cu diferiţi parteneri 

(implicarea în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu 

alte şcoli , alte instituţii ) 

1     
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3.5 Relaţionarea cu firmele 

producătoare de resurse 48 

necesare laboratoarelor de 

specialitate şi cu firmele care 

asigură service-ul dispozitivelor 

din dotare 

3.5.1 Participarea la realizarea unor activități pentru 

atragerea de finanțări extrabugetare  având ca efect 

dezvoltarea bazei didactico-materială a unității; 

Păstrarea legăturii permanente cu firmele de 

specialitate în vederea funcționării la parmetri 

optima a aparaturii din dotare. 

2     

 3.6. Monitorizarea 

comportamentului elevilor si 

gestionarea situatiilor cnflictuale 

(art. 89 alin.2 si art.96 al. 1 – 

Legea 272/2004 republicata 

3.6.1 Luarea masurilor corespunzatoare pentru a-l 

proteja pe copil impotriva oricaror forme de 

48ermane, 48ermanent 48ermane 48erman, vatamare 

sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau 

de exploatare, de abandon sau neglijenta.  

1     

TOTAL: 20 P       

4. Managementul 

carierei şi al 

dezvoltării 

personale 

 10 p 

4.1 Valorificarea competenţelor 

ştiinţifice, dobândite prin 

participarea la programele de 

formare/perfecţionare 

4.1.1 Participarea la cursuri de formare  1     

4.1.2 Valorificarea competenţelor dobândite la 

cursurile de formare (prin redactarea documentelor 

desfăşurate de mersului didactic) 

1     

4.1.3 Diseminarea informaţiei de înscriere la unele 

cursuri de formare continuă colegilor 

1     

4.1.4Prezentarea de exemple de bună practică 

utilizate în activitatea didactică( mese 

rotunde,comisii metodice,lecţii demonstrative , 

articole) 

1 

 

    

4.2 Implicarea în organizarea 

activităţilor metodice la nivelul 

comisiei/catedrei/responsabil 

4.2.1 Implicarea în organizarea activităţilor metodice 

la nivelul comisiei Matematică şi ştiinţe 

1 

 

    

4.2.2 Implicarea în activităţi metodice organizate la 

nivelul I.S.J. PH şi C.C.D ( cercuri ) 

1     

4.2.3 Implicarea în organizarea de activităţi propuse 

de CCD organizate în şcoală (cursuri formare) 

1     

 4.3 Realizarea/actualizarea 

portofoliului şi dosarului personal 

4.3.1 Cunoaşterea conţinutului portofoliului 

profesoral şi dosarului personal 

1     

4.3.2 Realizarea portofoliului  și   dosarul personal 1     

4.3.3 Actualizarea  48 portofoliului 1     

TOTAL 10 P       
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5. Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională şi 

promovarea 

imaginii unităţii 

şcolare  

15 p 

5.1 Dezvoltarea de parteneriate şi 

proiecte educaţionale în vederea 

dezvoltării instituţionale 

5.1.1 Implicarea în proiectele educaţionale 

concursuri, olimpiade 

2     

5.1.2 Stabileşte contacte relevante cu parteneri 

economici şi sociali pentru proiectele educaţionale 

2     

      

5.2 Promovarea ofertei 

educaţionale 

5.2.1Promovarea ofertei educaţionale la nivenivelul 

instituţiei / comunităţii  

1     

5.2.2 Promovarea ofertei educaţionale la nivelul 

judeţului 

1     

5.3 Realizarea/participarea la 

programe/activităţi de prevenire şi 

combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în 

mediul şcolar 

5.3.1 Participarea la programe/activităţi în domeniul 

educaţional 

1     

5.3.2 Implicarea în activităţi de prevenire şi 

combatere a violenţei şi comportamentelor 

nesănătoase 

1     

  5.3.3 Reamenajarea diferitelor panouri 2     

5.4 Respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate şi 

securitate a muncii şi de PSI şi 

ISU pentru toate tipurile de 

activităţi desfăşurate în cadrul 

unităţii de învăţământ şi a 

sarcinilor suplimentare 

5.4.1 Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de 

sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de 

legislaţia în vigoare 

1     

5.4.2 Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor 

şi întocmirea documentaţiei specifice 

1     

5.4.3 Implicarea în acţiuni commune cu unele 

instituţii abilitate 

1     

5.5 Implicarea activă în crearea 

unei culturi a calităţii la nivelul 

organizaţiei 

5.5.1 Disponibilitatea la responsabilizare 1     

5.5.2 Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor 

în mod corespunzător şi exemplar 

1     

TOTAL 15 P       

6. Conduita 

profesională 

5 p 

6.1. Manifestarea atitudinii morale 

și civice (limbaj, ținută, respect, 

comportament). 

6.1.1Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în 

totalitatea relațiilor interumane, eliminarea limbajului 

vulgar, a calomniei şi denigrării altora; 

2 

 

    

6.1.2.Prezentarea la serviciu într-o ţinută 

decentă,respectarea şefilor, a colegilor, a persoanelor 

din afara unităţii, a elevilor;comportamentul la locul 

1 
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de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc 

relațiile interumane, armonia grupului, munca în 

echipa şi randamentul muncii 

6.2.Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale. 

6.2.1.Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care 

desfăşoară activitate,munca tenace, eforturi susținute, 

perseverenta si implicare directă în activităţile pe le 

are în atribuţiile de serviciu; 

1 

6.2.2.Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea 

gândită şi înfăptuită în comun, coeziunea şi 

întrajutorarea colegilor în realizarea activităţii); 

asumarea responsabilității personale în soluţionarea 

sarcinilor ce revin. 

1 

TOTAL  5 p       

TOTAL 

GENERAL 

  100 P     

 

Conform  Anexei  4 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014( Anexa 8 la Metodologie ) 
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ANEXA 5 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE BIBLIOTECAR  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Numărul fișei postului: ___________________________ 

Numele și prenumele: ___________________________ 

Funcția: ___________________________ 

Anul școlar : ___________________________ 

Rezultatul evaluării ___________________________ 

Domenii ale 

evaluarii 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj  

director 

Punctaj 

CA 

Validare 

C.P. 

1.Proiectarea 

activităţii 

20 p 

1.1 Respectarea  normelor 

biblioteconomice în 

vigoare recomandate 

pentru funcţionarea 

bibliotecii şcolare  

1.1.1 Elaborareaza planul managerial al compartimentului 

biblioteca  

1     

1.1.2  Asigura serviciul de evidenta, catalogare, organizare a 

cataloagelor  

1     

1.1.3 Asigura cresterea fondurilor de publicatii ale bibliotecii in 

functie de dinamica pietei de tiparituri, caracterul enciclopedic, 

precum si resursele bugetare existente 

 

1     

1.1.4 Prelucreaza, descrie bibliografic si clasifica publicatiile 

intrate in colectiile bibliotecii 

1     

1.2 Respectartea 

procedurilor existente la 

1.2.1 Efectueaza evidenta primara, individuala si gestionara a 

colectiilor in conformitate cu normele biblioteconomice uzuale 

1     
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nivelul unităţii cu privire 

la: 

● efectuarea operaţiunilor 

în documentele de 

evidenţă ( RFM, RI, 

Fişele de evidenţă, Fişe de  

cititor) 

 

 

 

 

● transmiterea 

informatiilor în interiorul 

şi exteriorul unităţii 

1.2.2 Numar   de documente (carti,publicatii) intrate/inregistrate 

in documente  de evidenta a colectiilor si aranjarea in raft . 

1     

1.2.3 Numar de clasificari/indexari ale publicatiilor pentru 

catalogul sistemic 

1     

1.2.4 Numar de fise bibliografice de catalog redactate si numar 

de referinte bibliografice. 

1     

1.2.5 Numarul cititorilor inscrisi in anul scolar (an calendaristic) 

si la   orice   termen; 

1     

1.2.6 Numarul zileler de inventariere(verificare)integrala a 

colectiilor la termenul legal ; 

1     

1.2.,7 Se informeaza si  pune la dispozitia utilizatorilor spre 

consultare instrumente de informare elaborate de biblioteca 

noastra sau de alte institutii similare din tara (bibliografii 

tematice, selective si adnotate) 

1     

1.3 Realizarea planificării 

calendaristice a activităţii 

bibliotecii în concordanţă 

cu structura anului şcolar 

şi adaptată la 

particularităţile unităţii 

şcolare 

1.3.1 Valorifica activitatea  de planificare a activitatii 

bibliotecii,de evidenta statistica a acesteia  

1     

1.3.2 Valorifica  actiunile educative,  colaborarand  cu cadrele 

didactice, stimuland creativitatea elevilor ; 

1     

1.3.3 Contribuie  la  procesul instructiv-educativ, desfasurat în 

scoala pe baza unui plan  minutios si chibzuit întocmit  

1     

1.3.4 Participa  activ, în strânsă colaborare cu cadrele didactice, 

la instrucţia şi educaţia elevilor 

1     

1.4 Proiectarea anumitor 

activităţi de iniţiere şi 

valorificare a dimensiuniii 

educative a TIC în cadrul 

bibliotecii. 

1.4.1 Utilizeaza  tehnologia informatica si comunicationala in 

cadrul bibliotecii 

1     

1.4.2 Descopera  solutii flexibile pentru folosirea calculatorului   

in activitatile  desfăşurate; 
1     

http://www.studentie.ro/campus/informatii-utile-campus/Biblioteci_si_centre_informationale/ct-239-p-1
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1.5.Elaborarea de 

instrumente de planificare 

pe tipuri de activităţi: 

pedagogice, culturale, de 

comunicare şi de  

gestionare a bibliotecii 

1.5.1 Amenajajeaza un spaţiu de formare a elevilor în domeniul 

utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează 

achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp,  a unui cadru 

primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de cunoaştere şi 

curiozităţii acestuia 

1     

 1.5.2 Pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate 

informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru 

lărgirea orizontului cultural al elevilor.  

1     

1.5.3 Gestioneaza corespunzator spaţiul, pentru buna   

funcţionare a  bibliotecii (orar de funcţionare, planificarea 

activităţilor, a bunurilor materiale (mobilier, materiale şi 

echipamente şi a fondului documentar pe tot parcursul anului 

şcolar 

1     

TOTAL 
           20 P       

2. Realizarea 

activităţii 

 30 P  

2.1 Organizarea resurselor 

bibliotecii în vederea 

punerii la dispoţia 

utilizatorilor în cadrul 

activităţilor 

2.1.1 Organizeaza actiuni de stimulare si indrumare a elevilor 

privind utilizarea lucrarilor de referinta,a cataloagelor, pentru 

dezvoltarea deprinderilor de autoinformare  documentara ale 

muncii intelectuale,de studiu individual 

3     

2.1.2 Sprijina elevii,organizand si desfasurand activitati in cercuri 

diverse 

3     

2.2  Realizarea 

completă/corectă/legală a 

operaţiunilor de 

biblioteconomie 

(cataloage,clasificare/inde

xare, depozitare, evidenţă, 

împrumut,inventariere, 

casare) prin colaborare cu 

alte compartimente 

2.2.1 Organizeaza sistemul de catalogare propriu, asigurand 

informatii de actualitate asupra existentei si circulatiei fondurilor 

de publicatii 

2     

2.2.2 Participa la  inventarierea(verificarea)anuala prin sondaj al 

colectiilor bibliotecii la solicitarea organelor financiar contabile 

2     

2.2.3 Verifica colectiile in vederea selectiei  pentru casare 2     

2.3 Gestionarea prin 

securitate şi bună păstrare 

a dotării  şi colecţiilor 

bibliotecii 

2.3.1  Recupereaza   la timp volumele  imprumutate(consultate)in 

anul scolar 

2     

2.3.2 Menţine micoclimatului în spaţiile de depozitare 2     
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2.3.3 Respecta normele de conservare si securitate a colectiilor, a 

normelor de P.S.I.si P.M. 

2     

2.4 Organizarea de 

expoziţii, vizite şi întâlniri 

tematice , ateliere de 

creaţie privind 

promovarea ofertei 

bibliotecii în comunitate 

şi atragerea cititorilor 

2.4.1 În colaborare cu cadrele didactice încurajează organizarea 

unor activităţi specifice care contribuie la dezvoltarea armonioasă 

a personalităţii elevilor: expoziţii, concursuri, ateliere de 

creaţie,  sesiuni de comunicări 

3     

2.4.2 Participa la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în 

comunitatea educaţională şi cea localǎ 

3     

2.4.3  Atragere cititori prin actiuni de promovare a cărţii 3     

2.5  Adaptarea la 

complexitatea muncii pe 

baza nivelului de 

concepţie, de analiză şi 

siteză a activităţii 

2.5.1 Se centreaza pe utilizator, utilizarand servicii informaţionale 

,folosind cât mai intensiv tehnologia informaţiei şi cooperarand  cu 

tot efectivul pedagogic interesat.  

 

3     

TOTAL 
           30 P       

3 

Comunicare 

şi relaţionare 

20 P 

3.1. Asigurarea unei bune 

comunicări şi relaţionări 

la nivel intern ( cu elevii 

,cadrele didactice, 

didactic auxiliar) 

3.1.1 Comunica şi relaţioneaza cu cadrele didactice , cu elevii,  

personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, directorul 

şcolii 

2     

3.1.2 foloseste  modalităţi de comunicare eficiente 2     

3.1.3  Identifica modalităţi de comunicare adecvate situaţiilor  2     

 

3.2 Comunicarea eficientă 

cu utilizatorii 

externi(părini, 

comunitate) şi 

parteneri.  

3.2.1 Comunica şi relaţioneaza cu părinţii elevilor  

( la solicitări) 

2 

 

    

 

 3.2.2Construireste  situaţii adecvate modului de lucru şi 

comunicare cu superiorii ierarhici externi şi adapteaza  biblioteca 

la nivelul socio-cultural al comunităţii  

2     
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Manifesta interesul pentru facilitarea schimbului de informaţii cu 

alţi factori externi. 

 

3.3 Atragerea elevilor 

către activitățile bibliotecii 

și stimularea lecturii 

(număr fișe de cititor). 

3.3.1 Organizeaza acţiuni instructiv- educative , informativ-

formative  în colaborare cu cadrele didactice 

2     

3.3.2 Desfasoara actiuni de stimulare si indrumare a elevilor 

privind utilizarea lucrarilor de referinta,a cataloagelor pentru 

dezvoltarea deprinderilor de autoinformare  documentara ale 

muncii intelectuale,de studiu individual,actiuni de promovare a 

cartii,produselor,serviciilor bibliotecii in scopul atragerii 

cititorilor ; 

2     

 

3.4 Consolidarea relaţiei 

dintre şcoală şi comunitate 

 Se preocupa de consolidarea relatiei dintre scoala si comunitate 2     

 

3.5 Colaborarea cu 

instituţii de cultură şi 

educaţie în vederea 

realizării unor proiecte cu 

caracter cultural şi 

educativ 

Comunică cu diferite instituţii publice specifice, prin realizarea 

unor schimburi de experienţă cu alte unităţi şcolare, Biblioteca 

Judeţeană ,Naţională etc. şi încheie parteneriate/proiecte 

educaţionale în vederea realizării scopului educativ al unităţii 

şcolare şi formarea unor competenţe specifice beneficiarului 

acestor proiecte. 

3     

 

3.6. Monitorizarea 

comportamentului 

elevilor si gestionarea 

situatiilor cnflictuale (art. 

89 alin.2 si art.96 al. 1 – 

Legea 272/2004 

republicata 

Luarea masurilor corespunzatoare pentru a-l proteja pe copil 

impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv violenta sexuala, 

vatamare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de 

exploatare, de abandon sau neglijenta.  

1     

TOTAL 
           20 P       

4. 

Management

ul carierei şi 

dezvoltare 

profesională 

4.1. Analiza nivelului şi 

standiului propriei 

pregătiri profesionale 

4.1.1 Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională proprie  2     

4.1.2 Are capacitatea de a se integra în sistemul de formare prin 

participarea la cursuri de specialitate,etc. 

2     
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10 P 4.1.3Identifica necesarul de autoinstruire în funcţie de dinamica 

informaţiei în domeniu 

2     

4.2. Participarea 

permanentă la cercucri şi 

activităţi metodice la nivel 

local judeţean, naţional 

4.2.1 Participa   la toate consfătuirile  

 

2     

4.3 Participarea la 

programe de formare în 

vederea dezvoltării 

profesionale 

4.3.1  Se implica în activităţi metodice organizate la nivelul 

I.S.J.Galaţi , C.C.D ,  cercurile pedagogice ale  bibiotecarilor ( 

cercuri ) 

2     

TOTAL 
           10 P       

5. 

Contribuţia 

la dezvoltarea 

instituţională 

şi 

promovarea 

imaginii şcolii 

15 P 

5.1 Realizarea integrală şi 

la timp a atribuţiilor 

stabilite de fişa postului 

5.1.1  Se remarca prin modul de realizare a sarcinilor de serviciu, 

utilizarea 

resurselor,responsabilitate,punctualitate,operativitate,comunicare,

cooperare,flexibilitate,spirit 

colegial,creativitate,imaginatie,competenta,solicititudine pentru 

alte sarcini,existenta/inexistenta reclamatiilor de orice 

natura,imprumut interbibliotecar,sprijin tehnic,audiovizual; 

3     

5.2 Respectarea 

Regulamentului de 

organizare şi funcţionare 

a bibliotecii şcolare şi a 

Regulamentului intern al 

bibliotecii şcolare 

,respectarea normelor de 

conservare şi securitate a 

colecţiilor , a normelor 

PSI şi de protecţie a 

muncii 

 5.2.1  Respecta normele biblioteconomice in vigoare 

recomandate pentru biblioteca scolara.Respecta R.O.F.U.I.P.si 

R.O.F.B.S.si Regulamentul intern al bibliotecii scolare,respectiv 

sarcinile bibliotecarului 

2     

5.2.2 Respecta normele de conservare si securitate a colectiilor, a 

normelor de P.S.I. P.M.  

1     

5.2.3 Participă la instrucţiunile generale şi periodic al angajaţilor 1     

5.3 Promovarea valorilor 

culturale romăneşti prin 

realizarea de parteneriate 

5.2.4.Desfasoara activităţi culturale şi  de cooperare, promovand  

biblioteca prin publicarea de articole în domeniul educaţiei 

 

2     
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educative  naţionale şi 

internaţionale 

5.3.2 Asigura baza logistica pentru activităţile extracurriculare şi 

cursurile şcolare , care să vină în sprijinul dezvoltării civice a 

elevului în vederea deschiderii orizontului către lumea 

contemporană 

2     

5.4 iniţiative personale 

privind stimularea 

donaţiilor şi obţinerea 

unor sponsorizări în 

scopul dezvoltării 

resurselor bibliotecii 

5.4.1 Stimuleaza donatiile si obtinerea unor sponsorizari pentru 

dezvoltarea fondului de carte ; 

2     

5.5 Utilizarea raţională şi 

eficientă a alocaţiilor 

bugetare pentru achiziţii, 

abonamente 

5.5.1  Se consulta cu cadrele didactice si elevii si se am axeaza pe 

cumpararea de exemplare mai putine de acelasi autor pentru a 

cuprinde in lista cat mai multe volume 

2     

TOTAL 
           15 P       

6. Conduita 

profesională 

5 p 

6.1. Manifestarea 

atitudinii morale și civice 

(limbaj, ținută, respect, 

comportament). 

6.1.1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea 

relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi 

denigrării altora; 

2 

 

    

6.1.2.Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă,respectarea 

şefilor, a colegilor,  a persoanelor din afara unităţii, a 

elevilor;comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat 

punând pe primul loc relațiile interumane, armonia grupului, 

munca în echipa şi randamentul muncii 

1 

  

6.2.Respectarea și 

promovarea deontologiei 

profesionale. 

6.2.1.Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară 

activitate,munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si 

implicare directă în activităţile pe le are în atribuţiile de serviciu; 
1 

    

6.2.2.Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi 

înfăptuită în comun, coeziunea şi întrajutorarea colegilor în 

realizarea activităţii); asumarea responsabilității personale în 

soluţionarea sarcinilor ce revin; 

1 

  

TOTAL  
5 P       

TOTAL 

GENERAL 

   100 P     

 Conform  Anexei  2 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 4 la Metodologie ) 
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ANEXA 6 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE PEDAGOG   ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Numărul fișei postului: ___________________________ 

Numele și prenumele titularului: ___________________________ 

Perioada evaluată: ___________________________ 

Calificativul acordat: ___________________________ 

Domenii ale 

evaluării 

Criterii de performanță 

 

Indicatori de performanță Punctaj 

maxim 

 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

director 

Punctaj CA Validare 

C.P. 

 

1 . Proiectarea 

activității 

20 P 

1.1. Corelarea conținutului 

activității de pedagog școlar 

cu obiectivele generale ale 

instituției. 

 

- Aport individual la creşterea 

prestigiului scolii şi poziţionarea 

favorabilă a compartimentului în 

ierarhia instituţională;  

- Asigurarea  

educatiei permanente pentru toti 

elevii;  

_Formarea personalitatii elevului 

respectand nivelul si ritmul sau de 

dezvoltare;  

- Promovarea si insusirea normelor 

de conduita in scoala si in afara 

acesteia de catre elevi;  

 

 

10     

1.2. Realizarea planului 

managerial al pedagogului 

școlar. 

- program de pregatire a elevilor prin 

meditatii;  

- program pentru petrecerea timpului 

liber si desfasurarea de activitati 

extracurriculare;  

- participarea la activitati de voluntariat;  

- activitati cultural-artistice;  

5 p     
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- concursuri ;  

- catalogul de evidenta a elevilor din 

internat;  

- fise de evidenta a elevilor;- mese 

rotunde cu elevii internatelor privind 

disciplina, ordinea si securitatea lor;  

- orientarea in cariera a elevilor si 

pregatirea pentru viata;  

- plan de masuri privind disciplina si 

securitatea elevilor in internate;  

- popularizarea Regulamentului 

internatelor, a R.I. si ROFUIP  

- activitati care vizeaza sanatatea, 

alimentatieasi igiena copilului;  

- reguli de conduita  

1.3. Aplicarea 

reglementărilor legale în 

vigoare ce au în vedere 

activitatea pedagogului 

școlar. 

- Cunostinte profesionale solide;  

- Cunoasterea cadrului juridic si 

administrative;  

- Cunoasterea si aplicarea prevederilor 

Regulamentului scolar;  

- Cunoasterea si aplicarea prevederilor 

Regulamentului intern;  

- Cunoasterea si aplicarea legislatiei 

specifice;  

5 p     

TOTAL   20 p     

 

2. Realizarea 

activității 

30 p 

2.1. Îndeplinirea sarcinilor 

de serviciu specifice 

postului. 

- Participarea alaturi de personalul  

didactic din scoala la formarea unui 

colectiv unitar de elevi ;  

- Indrumarea si ajutarea elevilor  

privind pregatirea lectiilor, efectuarea 

temelor, frecventa la cursuri ;  

- Gestionarea situatiilor de  

indisciplina, a conflictelor si abaterilor 

de la regulile internatului ;  

- Organizarea timpului liber al  

elevilor :lectura particulara, auditii, 

serbari, paricipari la activitati 

sportive,plimbari, vizite la diverse 

institutii de cultura, etc. ;  

- Contributia la formarea  

deprinderilor privind ordinea, curatenia 

si atituidinea ;  

- Indrumarea elevilor privind  

respectarea regulilor igienico-sanitare in 

scoala , internat si cantina ;  

10       
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- Permanenta legatura cu 

directorul scolii, profesorii diriginti, 

parinti si psihologul scolii  

- Participarea la sedintele consiliului 

profesoral,atunci cand este invitat ;  

- Evidenta frecventei elevilor la internat 

pe baza de catalog;  

- Comunicare cu elevii ;  

- Identificarea nevoile elevilor ;  

- Facilitarea comunicarii elev-elev ;  

- Informarea despre elevi ;  

- Consilierea familiilor elevilor ;  

- Informarea familiilor elevilor privind 

cazurile de indisciplina si abateri ;  

- Identificarea nevoilor privind dotarea 

internatelor ;  

- Pastrarea mobilierului si dotarilor din 

internat ;  

- Verificarea starii dotarilor ;  

- Contributia la infrumusetarea 

internatelor ;  

- Intocmirea de situatii si raportari 

periodice  

2.2. Utilizarea rațională și 

eficientă a resurselor 

materiale, financiare, 

informaționale și de timp. 

- Obiective realizate cu costuri minime;  

- Nr. referatelor de necesitate pentru 

achizitii de materiale consumabile;  

- Nr.proceselor verbale de constatare a 

distrugerilor si prejudiciilor;  

- Gestionarea corecta a programului de 

lucru si utilizarea stricta pentru 

realizarea sarcinilor de serviciu ș 

Respectarea disciplinei muncii 

10     

2.3. Contribuții la 

dezvoltarea personalității 

elevului. 

- Capacitatea de determinare a  

tipului de temperament al fiecarui elev;  

- Metode de lucru cu elevii in functie de 

personalitatea fiecaruia;  

- Orientarea elevului spre activitatile 

cele mai indicate si spre domeniile 

pentru care manifesta aptitudini;  

- Puterea de a convinge elevii  

ca scoala este cea mai importanta sursa 

care ofera cai de urmat;  

- Sedinte de consiliere cu psihologul 

scolii;  

- Prin tinuta, limbaj si atitudine,  

10     
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pedagogul este un exemplu pozitiv 

pentru elevi;  

- Intâlniri cu elevii în grupuri, dezbateri 

pe diverse teme,  

orientarea lor catre anumite modele 

sociale, culturale si profesionale;  

- Aplicarea pedepselor in cazul 

greselilor si stimularea elevilor atunci 

cand au rezultate;  

- Libera initiativa ale elevului care sa 

stimuleze increderea in capacitatile 

proprii; 

-Atribuirea de responsabilități ale 

elevilor din internat, astfel aceștia sa fie 

căt mai activi 

- măsuri pentru atragerea în colectiv a 

elevilor timizi sau emotivi 

TOTAL   30     

 

3. Comunicare și 

relaționare 

20 P 

3.1. Capacitatea de a se 

integra/de a lucra în 

echipă. 

Atitudine binevoitoare fata de colegi;  

- Tinuta, comportamentul, atitudinea 

fata de colegi si sefi;  

- Critici si obsevatii directe;  

- Timpul de lucru este dedicat 

desfasurarii profesiei;  

- Evitarea conflictelor si divergentelor;  

- Atitudine distanta si impartialitate;  

- Capacitatea de a-ti recunoaste 

greselile;  

- Evitarea subiectelor de discutie 

neadecvate;  

- Construirea de relatii pozitive;  

- Organizarea de activitati comune 

pentru elevi: serbari, concursuri, 

excursii,etc.  

- Participarea la diverse activitati 

extrascolare, parteneriate  și colaborări 

4     

3.2. Realizarea comunicării 

cu elevii. 

- program saptamanal de instruire;  

- mese rotunde pe teme diferite;  

- numarul intâlnirilor pasiholog-

elev/parinte;  

- activitatile extrascolare privind 

educatia si orientarea elevului 

desfasurate lunar, semestrial si anual;  

- activitati de voluntariat  

4     
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3.3. Realizarea comunicării 

cu factorii de răspundere din 

școală.  

Legatura permanenta pedagog/director 

responsabil de internat;  

- Numarul referatelor de sanctionare prin 

excluderea din internat; - Numarul 

sesizarilor catre parinti;  

- Numarul referatelor adresate 

conducerii scolii privind dotarile 

necesare,amenajari de spatii pentru 

imbunatatirea conditiilor din internat;  

4     

3.4.. Realizarea comunicării 

cu familia. 

Numarul sedintelor cu parintii pe luna, 

semestru,an;  

- Numarul sesizarilor catre parinti;  

- Numarul intâlnirilor pasiholog-

elev/parinte;  

3     

3.5. Monitorizarea situațiilor 

conflictuale din cămin. 

- Identificarea elevilor sau grupurilor de 

elevi cu manifestări violenteș 

- Frecvența conflictelorș 

- Prezenta la ore a elevilor;  

- Verificarea situatiei scolare si 

absentelor elevilor;  

- Verificarea si supravegherea elevilor in 

timpul meditatiilor;  

- Supravegherea elevilor in timpul liber;  

- Identificarea locurilor unde se pot 

produce conflicte;  

- Popularizarea si prelucrarea 

Regulamentului scolar si 

Regulamentului privind combaterea 

violentei in scoli;  

- Incurajarea elevilor sa-si 

imbunatateasca comportamentu;  

- Eliminarea intarzierilor la ore si la 

internat;  

- Relationarea cu elevii;  

- Informarea frecventa a conducerii 

scolii privind situatiile de conflict;  

- Program de prevenire a absenteismului 

din internat si de la cursuri;  

4     

3.6. Monitorizarea 

comportamentului elevilor si 

gestionarea situatiilor 

cnflictuale (art. 89 alin.2 si 

art.96 al. 1 – Legea 

272/2004 republicata 

3.6.1Luarea masurilor corespunzatoare 

pentru a-l proteja pe copil impotriva 

oricaror forme de violenta, inclusiv 

violenta sexuala, vatamare sau de abuz 

fizic sau mental, de rele tratamente sau 

de exploatare, de abandon sau neglijenta 

1     

 TOTAL   20     
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4. Managementul 

carierei și al 

dezvoltării 

personale 

4.1. Identificarea nevoilor 

proprii de dezvoltare 

-dezvoltarea cunostintelor proprii  

- dezvoltarea deprinderilor proprii  

- dinamica in promovarea noului  

- autoinformarea si autoinstruirea  

- autoevaluare obiectiva  

3     

4.2.  Participarea la stagii de 

formare/ cursuri de 

perfecționare etc. 

- activitati in cadrul cercului pedagogic;  

- cursuri de perfectionare in  

domeniul psihologiei-pedagogiei 

scolare;  

- cursuri de igiena-curatenie;  

- studii superioare pentru o cultura mai 

vasta;  

- perfectionare prin master;  

- instruiri locale  

- instruiri nationale(zonale)  

3     

4.3.  Aplicarea cunoștințelor 

/ abilităților/competențelor 

dobândite. 

- activitati in cadrul cercului pedagogic;  

- cursuri de perfectionare in  

domeniul psihologiei-pedagogiei 

scolare;  

- cursuri de igiena-curatenie;  

- studii superioare pentru o cultura mai 

vasta;  

- perfectionare prin master;  

- instruiri locale  

- instruiri nationale(zonale)  

4     

TOTAL   10     
 

 

5. Contribuția la 

dezvoltarea 

instituțională și 

promovarea 

imaginii școlii 

5.1.  Manifestarea unei 

atitudini proactive în 

legătură cu activitățile 

specifice căminului. 

 -analiza obiectivă a activitatii;  

- actiuni dinamice orientate sa rezolve 

problemele;  

- initiativa in solutionarea problemelor;  

- comunicarea angajat-angajator;  

- disponibilitatea de a face mai mult decat a 

indeplini atributiile postului;  

- responsabilitati care sa te defineasca ca un 

salariat important;  

- autodepasirea;  

- esti informat permanent;  

- contributie unica care te diferentiaza de 

colegi;  

- abilitati;  

- comunicare interna,transparenta;  

- recomandari pozitive din partea 

conducerii;  

5     
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5.2. Promovarea în 

comunitate a activității 

instituției, participând la 

programe și 

parteneriate/pregătind 

participarea elevilor la 

programe/parteneriate. 

 

initierea de relatii profesionale cu institutii 

si persoane interesate sa colaboreze cu 

unitatea;  

- participarea elevilor din 

clasele terminale la bursa locurilor de 

munca;  

- sponsorizari pentru desfasurarea unor 

activitati;  

- activitate in cadrul unor comisii de lucru 

la nivelul ISJ, CCD;  

- colaborari cu Primaria, ISU si alte 

institutii ale comunitatii locale;  

- contracte de parteneriat incheiate cu alte 

institutii;  

- implicarea in desfasurarea unor activitati 

educative organizate de comunitatea locala;  

5     

5.3. Realizarea unui 

climat de disciplină și de 

siguranță în cadrul 

căminului de elevi.  

- Proceduri privind igiena si sanatatea 

elevilor in internat;  

- Respectarea Regulamentului Intern;  

- Norme PSI in internat;  

- Obligatiile si drepturile elevului internist;  

- Masuri de aplanarea conflictelor si 

divergentelor cu elevii sau intre elevi;  

5     

TOTAL  15     

6.   Conduita 

profesională                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.1. Manifestarea 

atitudinii morale și civice 

(limbaj, ținută, respect, 

comportament). 

- limbaj civilizat cu elevii si partenerii de 

dialog; 

-ton calm in relatia cu parintii si elevii;  

- siguranta si protectia elevilor  

- sa aiba ținută adecvata  

- nediscriminare etnica, religioasa, politica, 

sociala si profesionala  

2     

6.2.Respectarea și 

promovarea deontologiei 

profesionale. 

prin tinuta,comportament si vocabular, sa 

creeze o impresie frumoasa despre unitate 

in fata interlocutorului;  

- limbajul si atitudinea sa influentezae 

pozitiv educatia elevilor;  

- sa respecte adevarul, competenta, cinstea, 

dreptatea.  

3     

 TOTAL  5     

TOTAL 

GENERAL 

  100 P     

 

 

Conform  Anexei 6  la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 12 la Metodologie) 
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ANEXA 7 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Numărul fișei postului: ___________________________ 

Numele și prenumele titularului: ___________________________ 

Perioada evaluată: ___________________________ 

Calificativul acordat: ___________________________ 
 
 

Domenii ale Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj Punctaj Punctaj 

evaluare 

director 

Punctaj C.A. Validare 

C.P. evaluării  maxim autoeva 

luare 

    

1. Proiectarea 1.1. Corelarea 

1.1.a. Elaborează planul anual al activităţilor 

desfăşurate în internat, pe timpul nopţii, proiectând 

activităţile în funcţie de obiectivele unităţii şcolare 

cuprinse în planurile manageriale ale acesteia, de 

particularităţile individuale ale elevilor, de vârsta 

acestora precum şi în funcţie de particularităţile 

unităţii de învăţământ; 

4     

activităţii conţinutului      

 activitãţii de pedagog      

 şcolar cu obiectivele      

 generale ale instituţiei.      

       

       

 1.2. Realizarea 
1.2.a. Programarea, în timp, pe semestre, în funcţie 

de structura anului 

şcolar a activităţilor desfăşurate în 

internat, pe timpul nopţii, asigurând, împreună cu 

pedagogii, atingerea obiectivelor propuse; 

4     

 activităţilor      

 manageriale      
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 1.3. Aplicarea normelor 1.3.a. Respectă procedurile de lucru generale specifice şcolii 

(programul de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea 

rapoartelor etc.); 

4     

 legale în vigoare ce au      

 în vedere activitatea      

 şcolară. 1.3.b. Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare; 
     

  4     

       

       

  1.3.c. Respectă întocmai legislaţia muncii şi legislaţia şcolară, normele 

de protecţia muncii, PSI şi ISU; 
4     

       

       

 Total  20     

2. Realizarea 2.1. Îndeplinirea 2.1.a. Participarea alături de personalul didactic din 1,50     

activitãţii serviciilor specifice şcoală la formarea unui colectiv unitar de elevi;      

 postului. 2.1.b. Îndrumă şi ajută elevii de la internat la      

  pregătirea lecţiilor, controlează efectuarea temelor; 1,50     

  2.1.c. Asigură îndeplinirea zilnică de către elevi a      

  programelor de activitate      

  în cantină şi în sala de lectură; 1,50     

  2.1.d. Ţine un catalog cu evidenţa şi frecvenţa      

  elevilor la internat; 1,50     

  2.1.e. Se informează despre elevi; 1,50     

  2.1.f. Valorifică rezultatele activităţilor;   1,50     

  2.1.g. Respectă termenele impuse de predare a 1,50     

  situaţiilor către superiorul ierarhic;      

  2.1.h. Păstrează confidenţialitatea datelor şi      

  informaţiilor la care are 1,50     

  acces;      

        

 2.2. Utilizarea raţionalã 2.2.a. Identifică şi solicită necesarul de materiale 1,50     

 şi  eficientã a consumabile pentru internat;      

 resurselor 2.2.b. Răspunde de respectarea procedurilor de 1,50     

 materiale, financiare, legate de utilizarea aparaturii din dotare;      

  2.2.c. Răspunde de informarea imediată a 1,50     

  persoanelor responsabile privind orice defecţiune      

  în funcţionare a echipamentului cu care îşi      

  desfăşoară activitatea;      
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 2.3. Contribuţii la 

2.3.a. Identifică nevoile elevilor 1,50     

      

 dezvoltarea 2.3.b. Se ocupă de organizarea timpului liber al 1,50     

 personalitãţii elevului. elevilor: lectură particulară, audiţii, serbări,      

  participări la activităţi sportive, plimbări;      

  2.3.c. Contribuie în toate împrejurările la formarea      

  deprinderilor de ordine, 1,50     

  curăţenie şi disciplină la elevi;      

  2.3.d. Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile      

  igienico-sanitare în şcoală, internat şi cantină; 1,50     

  2.3.e. Utilizează strategii şi tehnici de consiliere      

  şcolară, individuală şi de grup, care să      

  responsabilizeze elevul 1,50     

  în procesul autocunoaşterii, al adaptării la mediul      

  şcolar, prin observarea progresului elevilor;      

  2.3.f. Dezvoltă materiale informative pentru elevi şi      

  părinţi pe diferite teme: relaţia cu copilul, cum să      

  colaboreze cu şcoala, cum îl ajută în învăţare, în      

  orientarea carierei, cum dezvoltă copilului un stil 1,50     

  de viaţă sănătos etc.      

  2.3.g. Prezintă şi comunică rezultatul activităţilor      

  şcolare;  1,50     

  2.3.h. Determină implicarea elevului; 1,50     

  2.3.i. Facilitează comunicarea elev/elev; 

1,50 

    

       

        

        

 Total  30     

3. Comunicare 3.1.Capacitatea de a se 3.1.a. Alege modalităţi de comunicare cu elevii; 1,50     

şi relaţionare integra şi relaţiona / 3.1.b Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare şi      

 lucra în echipã. relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, 1,50     

  personalul şcolii, echipa managerială şi cu      

  beneficiarii din cadrul comunităţii – familiilor      

  elevilor;      

  3.1.c. Evită în spaţiul şcolii dispute şi relaţii      

 

  neprincipiale cu alţi colegi; 1,50     



REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

68 

 

68 

 3.2. Realizarea 3.2.a. Are o atitudine politicoasă atât faţă de elevi 1,50     

 comunicãrii cu elevii cât şi faţă de colegi şi faţă de persoanele cu care      

  vine în contact în cadrul şcolii;      

  3.2.b. Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor      

  Conflictuale din şcoală, evitând orice dispute între 1     

  elevi;      

 3.3. Realizarea 3.3.a. Asigură o bună comunicare cu toate 1,50     

 comunicãrii cu factorii compartimentele şcolii şi transmite corect şi în      

 de rãspundere din timp util informaţiile;      

 şcoalã. 3.3.b. Îi / îl informează pe directorul şcolii, pe 2     

  diriginţi şi profesori asupra      

  activităţilor şi comportării elevilor;      

 3.4.Realizarea 

comunicãrii cu familia. 

3.4.a. Informează familia elevului; 1,50     

 

3.4.b. Consiliază familia elevului; 1,50     

3.4.c. Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare şi 

relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu 

beneficiarii din cadrul comunităţii – familiile 

elevilor; 

2 

    

 

 

 

 

 3.5. Monitorizarea 3.5.a. Are capacitatea de a motiva şi a corecta 1,50     

 situaţiilor conflictuale comportamentul elevului prin      

 din cãmin. aplicarea recompenselor şi sancţiunilor, ca urmare      

  a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor      

  existente în şcoală/ familie;      

  3.5.b. Identifică situaţiile generatoare de conflicte şi 2     

  în cazul în care nu le poate rezolva le aduce la      

  cunoştinţă      

  dirigintelui, directorului şi părinţilor;      

 

3.6. Monitorizarea 

comportamentului elevilor 

si gestionarea situatiilor 

cnflictuale (art. 89 alin.2 si 

art.96 al. 1 – Legea 

272/2004 republicata 

3.6.1Luarea masurilor corespunzatoare pentru a-l proteja pe copil impotriva oricaror 

forme de violenta, inclusiv violenta sexuala, vatamare sau de abuz fizic sau mental, de 

rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenta.  

1     

 Total  20     

4. 

Managementul 4.1. Identificarea 4.1.a. Manifestă obiectivitate în autoevaluare, fapt 2     

carierei şi al nevoilor  proprii de care conduce la identificarea necesarului de      
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dezvoltãrii dezvoltare autoinstruire în funcţie de dinamica informaţiei în      

personale  domeniu;      

 4.2. Participarea la 4.2.a. Se preocupă de permanenta perfecţionare şi 3     

 stagii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale în vederea      

 formare/cursuri de aplicării corecte şi complete a reformei      

 perfec ţionare etc. învăţământului;      

  4.2.b. Participă periodic la cursuri de 1     

   perfecţionare în domeniu, arătând disponibilitate în      

   investiţia resurselor umane;      

 4.3. Aplicarea 4.3.a. Are capacitatea de a integra în sistemul de 1     

 cunoştinţelor/ cunoştinţe existent, cunoştinţe achiziţionate prin      

 abilitãţilor/competenţe- studiul      

 lor   dobândite. individual;      

   4.3.b. Exersarea deprinderilor de studiu individual 1     

   pentru atingerea unor parametri de funcţionalitate      

   adecvaţi;      

   4.3.c. Realizarea / actualizarea portofoliului şi 1     

   dosarului personal;      

   4.3.d. Manifestarea atitudinii morale şi civice 1     

   (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea      

   şi promovarea deontologiei profesionale;      

 Total   10     

5. Contribuţia la 5.1. Manifestarea unei 5.1.a Participă la şedinţele Consiliului Profesoral, 1,25     

dezvoltarea atitudini proactive în atunci când este invitat;      

instituţionalã şi legãturã cu activitãţile 5.1.b. Participă la lectoratele şi şedinţele cu părinţii, 1,25     

promovarea specifice cãminului. atunci când este invitat;      

imaginii şcolii   5.1.c. Participă la comisiile metodice      

   şi consiliile profesorale cu tematică specifică; 1,25     

   5.1.d. Se implică în toate activităţile care se  1,50     

   desfăşoară în şcoală ori de câte ori este nevoie;      

   5.1.e. În vacanţe ajută secretara în completarea 1,25     

   documentelor şcolare;      

   5.1.f. Se implică activ în crearea unei culturi a      
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  comportamentele cu risc, încredere în sine,      

  orientarea carierei, motivaţia învăţării, şcoala      

  părinţilor, etc.      

 5.3. Realizarea unui 5.3.a. Selectează modele sociale relevante pentru 1,25     

 climat de disciplinã şi sistemul de valori al societăţii;      

 de siguranţã în cadrul 5.3.b. Organizează dezbateri cu elevii interni în 1,50     

 cãminului de elevi. care se analizează situaţiile în care apar astfel de      

  modele pentru crearea unui sistem propriu de      

  valori al elevului;      

  5.3.c. Iniţiază şi mobilizează elevii interni să 1,50     

  participe la programe / activităţi de prevenire şi      

  combatere a violenţei şi comportamentelor      

  nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate;      

 Total   15     

6.  Conduita 6.1. Manifestarea .1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 2     

profesională atitudinii morale și ținută, respect, comportament).      

 civice (limbaj, ținută,        

 respect,        

 comportament).        

 6.2.Respectarea și 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 3     

 promovarea profesionale.      

 deontologiei        

 profesionale.        

 Total   5     

    100     

   calităţii în nivelul grupului şcolar; 1,25     

          

 5.2.Promovarea în 5.2.a. Acţionează pentru promovarea ofertei 1,50     

 comunitate a educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de      

 activitãţii instituţiei, învăţământ la nivelul comunităţii locale prin      

 participând la realizarea unor materiale de publicitate (pliante,      

 programe, parteneriate afişe, panouri etc.);      

 pregãtind participarea 5.2.b. Iniţiază şi derulează proiecte educaţionale 1,50     

 elevilor la  adaptate la nevoile şcolii identificate pe baza unor      

 programe/parteneriate. instrumente, de exemplu: violenţa în şcoală,      
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ANEXA 8 

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE INFORMATICIAN ( ADMINISTRATOR DE REȚEA)   ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Aprobată în C.A. din 11.11.2016 și înregistrată cu nr. 3481/17.11.2016 

 

Numărul fişei postului: ___________________________ 

Numele şi prenumele titularului: ___________________________ 

Funcția: ___________________________ 

Perioada evaluată: ___________________________ 

Calificativul acordat: ___________________________ 

Domenii ale 

evaluării 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

director                              

 Punctaj 

evaluare 

CA                            

Validare 

C.P. 

1. Proiectarea 

activităţii 

20 P 

1.1 Gestionarea şi verificarea permanentă a stării 

de funcţionare a echipamentelor de calcul din 

dotare şi asigurarea utilizării în bune condiţii a 

acesteia  

-alegerea unei strategii optime pentru 

gestionarea şi verificarea stării de 

funcţionare a echipamentelor de calcul 

2                                  

-utilizarea bazei logistice existente în 

unitatea de învăţământ 
2     

1.2 Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET 

a şcolii 

-realizarea întreţinerii reţelei 

INTERNET a şcolii 
2     

-administrarea în bune condiţii a 

reţelei de INTERNET a şcolii 
2     

1.3 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei 

educaţionale la nivelul unităţii 

-elaborarea documentelor de 

proiectare 
2     

-întocmirea planificărilor 

calendaristice conform legislaţiei în 

vigoare până la termenul stabilit. 

2     

-actualizarea documentelor de 

proiectare didactică 
2     

-analizarea softurilor educaţionale 2     

1.4 Participarea la activităţi extracurriculare 

corelate cu obiectivele curriculare extrase din 

planul managerial al unităţii 

-punctualitate şi participarea la 

realizarea întocmai şi la timp a 

activităţilor planificate 

2     
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-pregătirea activităţii practice-

aplicative (resurse materiale, mijloace) 
2     

  20p     

2. Realizarea 

activităţilor 

didactice 

30 P 

2.1Asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă 

specialitate decât informatică în timpul orelor 

desfăşurate în laboratorul AEL sau în oricare alt 

laborator de informatică 

-înlesnirea folosirii de către profesori 

a soft-urilor educaţionale  
3     

-înlesnirea folosirii de către profesori 

a mijloacelor audio-vizuale moderne 

din dotarea şcolii 

3     

-asistarea profesorilor în timpul orelor 

desfăşurate în laboratorul de 

informatică 

3     

-realizarea unor acţiuni comune cadru 

didactic – informatician 
3     

2.2 Utilizează şi gestionează eficient resursele puse 

la dispoziţia postului: bibliotecă de software şi 

documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi 

auxiliare, etc.   

- întocmirea unei liste cu 

documentaţia pusă la dispoziţia 

postului. 

3     

- întocmirea unei liste cu 

echipamentele de tehnică de calcul 
3     

- întocmirea unei liste bibliografice cu 

auxiliarele puse la dispoziţia postului 
3     

2.3 Participarea la activităţi extracurriculare 

precum şi participarea la acţiuni de voluntariat 

-participarea la unele activităţi 

extracurriculare la nivelul şcolii. 
3     

Redactarea/coodonarea realizării 

revistei şcolii. 
3     

-participarea la activităţi de 

voluntariat. 
3     

  30     

3. Comunicare şi 

relaţionare 

15 P 

3.1 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi 

relaţionare cu elevii 

- comunicare permanentă cu elevii 

şcolii 
1     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

elevi pentru reglarea ritmului de 

desfăşurare a activităţii sale 

1     

3.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi 

relaţionare cu personalul şcolii 

- comunicare permanentă cu celelalte 

cadre didactice, responsabilii 

comisiilor  

2     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

personalul şcolii pentru reglarea 

ritmului de desfăşurare a activităţii 

sale 

2     
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3.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi 

relaţionare cu echipa managerială 

- comunicare permanentă cu  

conducerea şcolii. 
2     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

echipa managerială pentru reglarea 

ritmului de desfăşurare a activităţii 

sale 

2     

3.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi 

relaţionare în cadrul comunităţii 

- comunicare permanentă cu 

beneficiarii din cadrul comunităţii – 

părinţi ai elevilor  

1     

-folosirea feed-back-ului furnizat de 

partenerii din comunitate pentru 

reglarea ritmului de desfăşurare a 

activităţii sale 

2     

3.5 Relaţionarea cu firmele producătoare de softuri, 

de echipamente de calcul, cu firmele care asigură 

service-ul echipamentelor de calcul, relaţionarea cu 

providerul de INTERNET.  

- comunicare permanentă cu  firmele 

producătoare de softuri, de 

echipamente de calcul, cu firmele care 

asigură service-ul echipamentelor de 

calcul, relaţionarea cu providerul de 

INTERNET. 

1     

3.6. Monitorizarea comportamentului elevilor si 

gestionarea situatiilor cnflictuale (art. 89 alin.2 si 

art.96 al. 1 – Legea 272/2004 republicata 

3.6.Luarea masurilor corespunzatoare 

pentru a-l proteja pe copil impotriva 

oricaror forme de violenta, inclusiv 

violenta sexuala, vatamare sau de abuz 

fizic sau mental, de rele tratamente 

sau de exploatare, de abandon sau 

neglijenta.  

1     

  15p     

4. Managementul 

carierei şi al 

dezvoltării 

personale 

4.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, 

dobândite prin participarea la programele de 

formare/perfecţionare 

-valorificarea competenţelor dobândite 

la cursurile de formare (prin 

redactarea documentelor, desfăşurarea 

demersului folosit etc.). 

2     

-redactarea unor articole metodico-

ştiinţifice în reviste/lucrări de 

specialitate. 

2     

4.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice 

la nivelul comisiei/catedrei de informatică 

-participarea activă la activităţile 

comisiilor metodice, consilii 

profesorale cu temă 

 

2     
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4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului şi 

dosarului personal 

-realizarea portofoliului personal al 

informaticianului şi actualizarea lui 

periodică 

 

3     

4.4 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, 

ţinută, respect, comportament), respectarea şi 

promovarea deontologieie profesionale 

-respectarea programului de lucru 

prevăzut în fişa postului 

 

3     

-respectarea tuturor atribuţiilor 

prevăzute în fişa postului 

 

3     

  15p  

 

   

5. Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională şi la 

promovarea 

imaginii unităţii 

şcolare 

5.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte 

educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale 

-atragerea de parteneriate 

educaţionale. 
0,5     

-redactarea unor proiecte educaţionale 0,5     

-valorificarea implicării în parteneriate  

şi proiecte educaţionale în vederea 

dezvoltării instituţionale. 

1     

5.2 Promovarea ofertei educaţionale -implicarea activă în promovarea 

ofertei educaţionale 

1     

-realizarea unor pliante pentru 

promovarea ofertei educaţionale 

 

1     

-colaborarea permanentă cu 

comunitatea locală, cu agenţi 

economici, cu părinţii, cu presa, cu 

factorii de cultură, etc. 

1 

 

 

    

5.3 Realizarea/participarea la programe/activităţi 

de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar. 

-organizarea/participarea la cel puţin 2 

acţiuni anti-violenţă în cadrul şcolii 
1     

-contribuţie la diseminarea 

informaţiilor legate de combaterea 

comportamentelor nesănătoase  

1     

-cunoaşterea legislaţiei în vigoare 1     

-implicarea şi activarea elevilor şi 

colegilor în acţiuni de combatere a 

violenţei 

1     

-colaborarea cu organele şi instituţiile 

abilitate în combaterea şi prevenirea 

violenţei 

1     
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5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate 

şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare.   

-cunoaşterea şi aplicarea procedurilor 

de sănătate şi securitate a muncii şi de 

PSI  prevăzute de legislaţia în vigoare. 

1     

-implicarea în acţiuni comune cu 

unele 

instituţii abilitate. 

1     

-diseminarea normelor şi procedurilor  

elevilor şi întocmirea documentaţiei 

specifice. 

1     

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a 

calităţii la nivelul organizaţiei. 

-disponibilitate la responsabilizare. 1     

-autoperfecţionarea pentru realizarea 

sarcinilor în mod corespunzător şi 

exemplar. 

1     

  15p     

6. Conduita 

profesională 

5 p 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 

ținută, respect, comportament). 

6.1.1Utilizarea unui limbaj civilizat, 

politicos în totalitatea relațiilor 

interumane, eliminarea limbajului 

vulgar, a calomniei şi denigrării altora; 

2 

 

    

6.2.1Prezentarea la serviciu într-o 

ţinută decentă,respectarea şefilor, a 

colegilor,, a persoanelor din afara 

unităţii, a elevilor;comportamentul la 

locul de muncă să fie unul civilizat 

punând pe primul loc relațiile 

interumane, armonia grupului, munca 

în echipa şi randamentul muncii 

1 

    

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale. 

6.21.Profesionalismul, stăpânirea 

domeniului în care desfăşoară 

activitate,munca tenace, eforturi 

susținute, perseverenta si implicare 

directă în activităţile pe le are în 

atribuţiile de serviciu; 

1 

    

6.2.2.Manifestarea spiritului de echipă 

(acțiunea gândită şi înfăptuită în 

comun, coeziunea şi întrajutorarea 

colegilor în realizarea activităţii); 

asumarea responsabilității personale în 

soluţionarea sarcinilor ce revin. 

1 

    

TOTAL   5 p     
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TOTAL 

GENERAL: 

  100 P     

 

Conform  Anexei 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 6 la Metodologie ) 

ANEXA 9 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE SECRETAR   ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Numărul fișei postului : ___________________________ 

Numele și prenumele: ___________________________ 

Funcția: ___________________________ 

Anul școlar: ___________________________ 

Rezultatul evaluării: ___________________________ 

Domenii ale 

evaluarii 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj

maxim 

Punctaj 

auto-

evaluare 

Punctaj 

evaluare 

director 

Punctaj  

C.A. 

Validar

e C.P. 

1.Proiectarea 

activităţii 

20 p 

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale 

şcolii 

1.1.1Elaborarea planului managerial al compartimentului 

secretariat pe baza activităţii şcolii , al specificului şi 

particularităţii unităţii şcolare 

1     

1.1.2 Urmăreşte realizarea lucrărilor de secretariat de bună 

calitate,evită posibilitatea efectuării de corecturi sau 

reclamaţii în ceea ce priveşte activitatea secretariatului în 

şcoală 

2     

1.1.3 Lucrările de secretariat se execută conform 

planificării şi cerinţelor zilnic , lunar, trimestrial , semestrial 

, anual 

2     

1.1.4 Imprimate , rechizite , aparate din dotare se vor folosi 

cu grijă , raţional,fără a fi necesare cheltuieli suplimentare 

pentru procurarea şi repararea lor 

2     

1.1.5Utilizare resurse –Va fi folosită aparatura din dotare , 

se vor întocmi noi metode de ţinere a evidenţelor şcolare pe 

calculator 

2     
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 1.1.6 Mod de realizare – Se integrează în efortul colectiv al 

salariaţilor pentru o bună activitate la secretariat şi în 

activităţi ce au legătură cu elevii şi publicul solicitant de 

servicii 

1     

 1.2 Implicarea în proiectarea activităţii 

şcolii , la nivelul compartimentului 

1.2.1 Coordonează întreaga activitate a serviciului 

secretariat în funcţie de nevoile şi necesităţile şcolii 

1     

1.2.2 Vine în sprijinul desfăsurării activităţii cu metode de 

lucru noi care să îmbunătăţească activitatea 

compartimentului 

1     

1.3 Realizarea planificării calendaristice a 

compartimentului 

1.3.1 Întocmeşte un plan de muncă şi pe semestru care să 

vină în sprijinul activităţii şi îl aduce la cunoştinţă 

directorului pentru aprobare 

2     

1.4 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în 

vigoare 

1.4.1 Se preocupă de procurarea şi păstrarea documentelor 

privind legislaţia şcolară (legi,decrete,Hotărâri 

Guvernamentale ,Ordine ,regulamente ,instrucţiuni) 

1     

1.4.2 Aplică legislaţia în vigoare inclusiv cea şcolara 2     

1.5Folosireatehnologiei informatice în 

proiectare 

1.5.1 Verificarea zilnică a e-mailurilor şi a diferitelor 

programe informatizate puse la dispoziţie de ISJ Ph a site-ul 

MEN (noutăţi) ISJ 

2     

1.5.2 Se preocupă de achiziţionarea de software în vederea 

achiziţionării legislaţiei în vigoare şi a altor activităţi care 

vin în sprijinul compartimentului secretariat 

1     

TOTAL 20 P       
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2. Realizarea 

activităţilor 

30p 

2.1 Organizrea documentelor oficiale 2.1.1 Transcrie,înregistrează în regim special deciziile 

emise de directorul unităţii decizii examene corigenţă , 

admitere , treceri la alte trepte salarizare , acordare drepturi 

salariale,comisii burse, alte comisii etc. 

1     

2.1.2 Asigură înscrierea elevilor ,verificând documentele 

depuse la dosare 

1     

  2.1.3 Răspunde de sigiliul unităţii , iar în perioada în care 

nu este în şcoală acesta este predate persoanei delegate de 

directorul unităţii 

1     

2.1.4 Întocmeşte lucrările privind începerea noului an şcolar 

,încheiere semestru , sfârşit de an şcolar(SC1,SC2) 

(cantitate,calitate,timp) 

1     

2.1.5 Întocmeşte fişa de încadrare a unităţii,baza de date cu 

titularii unităţii,înscrie în fişele de încadrare anuale ale 

unităţii şcolare date privind vechimea, gradul didactic 

,statutul(titular,definitive,suplinitor) 

1     

2.1.6 Întocmeşte statele de funcţii ale unităţii  1     

2.1.7 Întomeşte la inceputul anului şcolar ori de câte ori 

solicită I.S.J.PH , normarea și situația posturilor   

1     

2.1.8 Înaintează către I.S.J.PH propunerile privind 

acordarea gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice 

1     

2.1.9 Ţine evidenţa evaluării anuale pentru întreg 

personalul şi transmite în scris rezultatul evaluării 

1     

2.1.10 Ţine evidenţa strictă a mişcorii elevilor 

(veniţi/plecaţi) făcând înregistrările aferente în documentele 

de evidenţă şcolară 

1     
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2.1.11 Întocmeşte,solicită şi transmite în timp util situaţia 

şcolară a elevilor transferaţi de sau la unităţile şcolare 

1     

2.1.12 Întocmeşte baza de date cu elevii din clasele 

teminale în vederea pregătirii examenului de bacalaureat 

1     

2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea 

documentelor unităţii 

2.2.1 Ordonează documentele din serviciul secretariat în 

funcţie de Nomenclatorul arhivistic 

1     

2.2.2 Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor 

statului în vederea actualizării conform legislaţiei în vigoare 

a Nomenclatorului Arhivistic al scolii 

1     

 

  2.2.3 Stabileşte conform nomenclatorului unităţii termenele 

de păstrare a documentelor şcolare 

1    

2.2.4Organizează arhiva unităţii pe compartimente de 

păstrare şi răspunde de gestionarea acestei 

1    

2.3 Gestionarea documentelor pentru 

resursa umană a unităţii(cadre 

didactice,personaldidactic auxiliar,personal 

nedidactic).Înregistrarea şi prelucrarea 

informatică periodică a datelor în 

programele de salarizare şi REVISAL 

2.3.1Transmite în timpul prevăzut de lege orce modificare 

privind angajaţii către ITM prin programul REVISAL 

1    

2.3.2 Ţine la zi dosarele personale ale cadrelor didactice , 

didactice auxiliare şi nedidactice 

1    

2.3.3 Ţine la zi evidenţa  zilelor de concediu medical , 

concediu odihnă etc 

1    

2.3.4 Întocmeşte formele de angajare pentru întreg 

personalul unităţii întocmind dosarele personale ale 

salariaţilor , elaborează fişe operaţionale ale postului , fişe 

de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

2    
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2.3.5 Întocmeşte pontaje lunare şi alcătuieşte în programul 

Edusal de salarii statul de personal și statul de plată, OP-

urile multiple, etc. 

1    

2.3.6 Întocmeşte decizii de modificare a salariului , 

acordare spor vechime , gradatii etc. 

2    

2.4 Întocmirea şi actualizarea documentelor 

de studii ale elevilor 

2.4.1 Gestionează,completează şi eliberează actele de studii 

pentru absolvenţii şcolii (foi matricole, diplome,adeverinţe 

etc.)precum şi adeverinţe de studii pentru elevii transferaţi 

la alte unităţi cât şi pentru cei plecaţi în străinătate 

1    

2.4.2 Întocmeşte tabele pentru vizarea actelor de studii cu 

timbru sec. 

1    

2.4.3 Înmatriculează în registrul matricol toţi elevii , 

completează situaţia şcolară pe ani şcolari , trece din 

catalogul de examene de corigenţă mediile obţinute de 

elevii în urma desfăşurării examenului 

2    

 

  2.4.4Întocmeşte registrele de înscriere al elevilor pentru 

şcoală şi îl actualizează permanent 

1    

2.5 Alcătuirea de proceduri  2.5.1 Alcatuieste proceduri operationale specifice 

compartimentului secretariat , le actualizează în funcţie de 

nevoile şcolii şi le adduce la cunoştinţă directorului unităţii 

şi comisiei CEAC ( minim 2 proceduri) 

1    

TOTAL 30 P      

3.Comunicare şi 

relaţionare 

3.1Asigurarea fluxului informaţional al 

compartimentului 

3.1.1 Transmite toate situaţiile solicitate de forurile 

superioare 

2    
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20 p 3.1.2 Stabileşte compartimentul căruia i se adresează 

fiecare corespondenţă prin înscrierea în registrul de intrare 

– ieşire şi aduce la cunoştinţă de îndată directorului unităţii 

şi compartimentului destinatar 

2    

3.1.3 Răspunde de popularizarea împreună cu profesorul 

diriginte , directorul a tuturor normelor legislative şcolare în 

vigoare , elevilor, părinţilor,cadrelor didactice ,personal 

didactic auxiliar şi nedidactic 

1    

3.1.4 Răspunde în termenele stabilite tuturor solicitărilor 

venite din partea personalului din şcoală cât şi de la alţi 

parteneri cu care vine în contact 

1    

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea 

instituţiei 

3.2.1 Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi 

problemele serviciului secretariat  , periodic şi vine cu 

iniţiativă în rezolvarea acestora 

1    

3.2.2 Realizează raport anual al activităţii serviciului 

secretariat şi îl aduce la cunoştinţă directorului unităţii 

1    

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din 

compartiment 

3.3.1 Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile 

elaborate în compartiment şi aprobate de director precum şi 

toate notele de serviciu personalului din unitate 

1    

 

 3.4 Evidenţa,gestionarea şi arhivarea 

documentelor 

3.4.1Întocmeşte anual inventarierea documentelor din 

compartiment conform nomenclatorului arhivistic   

1    

3.5.1Are relaţii pricipale cu toţi salariaţii cu care vine în 

contact 

2    
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3.5 Asigurarea intefeţei privind 

comunicarea cu beneficiarii direcţi şi 

indirecţi 

3.5.2 Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de 

primire a solicitărilor şi se încadrează în acest termen în 

vederea realizării situaţiilor 

2    

3.5.3 Comunică cu tot personalul unităţii , elevi , păriţi cu 

privire la aria situaţiei neprevăzută apărută 

1    

3.5.4 Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea  

examenului de bacalaureat , corigenţe , olimpiade , 

concursuri , simulări 

2    

3.5.5 Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J.PH , alte 

unităţi de învăţământ etc. prin telefon , fax , e-mail 

2    

 3.6. Monitorizarea comportamentului 

elevilor si gestionarea situatiilor cnflictuale 

(art. 89 alin.2 si art.96 al. 1 – Legea 

272/2004 republicata 

3.6.1Luarea masurilor corespunzatoare pentru a-l proteja pe 

copil impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv violenta 

sexuala, vatamare sau de abuz fizic sau mental, de rele 

tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenta.  

1    

TOTAL 20 P      

4.Managementu

l carierei şi 

dezvoltare 

personală 

10 p 

4.1 Identificarea nevoilor proprii de 

dezvoltare  
4.1.1.Identifică nevoile de autoinstruire în funcţie de 

atribuţiile din fişa postului. 

2    

     

4.2. Participarea   la activități de formare 

profesională şi dezvoltare în carieră 

4.2.1 Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii 

compartimentului secretariat şi stabileşte corect nevoile 

proprii de dezvoltare profesională 

2    

4.2.2 Se preocupă de permanenta perfecţionare şi 

îmbunătăţire a pregătirii profesionale , în vederea 

aplicăriicorecte şi complete a reformei învăţământului prin 

studiu individual (creştere cu cel puţin 5 – 10%) 

2    
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 4.3 Participarea permanentă la instruirile 

organizate de Inspectoratul şcolar 

4.3.1Participă la cursurile de 

perfecţionare,instructaje,consfătuiri organizate de ISJ PH , 

CCD 

2    

4.3.2 Foloseşte cunoştinţele dobândite prin activităţi de 

formare în cadrul activităţii compartimentului  

2    

TOTAL 10 P      

5.Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională şi 

promovarea 

imaginii şcolii 

15 p 

5.1Planificarea activităţii compartimentului 

prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii 

5.1.1 Redactează corespondenţa şcolii 1    

5.1.2 Propune programul serviciului secretariat spre 

aprobare conducerii şcolii şi relaţionează cu toti partenerii 

sociali , instituţionali 

1    

5.1.3 Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea 

promovării unităţii şi contribuie cu propuneri în vederea 

ofertei educaţionale 

1    

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu 

reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului 

5.2.1Asigură legătura permanentă a instituţiei cu 

comunităţile locale aducând la cunoştinţă conducerii unităţii 

toată corespondenţa desfăşurată şi răspunde de asigurarea în 

termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi 

1    

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de 

şeful ierarhic superior şi / sau directorul 

care pot rezulta din necesitatea derulării în 

bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa 

de responsabilitate 

5.3.1 Efectuarea pontajului în fiecare lună pentru personalul 

unităţii 

1    

5.3.2 Primeşte dosarele pentru acordarea de burse 

profesionale, ”Bani de liceu”, burse pentu moldoveni, 

programul Euro 200 , burse de performan ță, etc. 

1    

5.3.3 Întocmeşte statele de bursă  conform legislaţiei în 

vigoare şi le depune la serviciul contabilitate 

1    
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5.3.4 Întocmeşte diverse situaţii necesare procesului 

instructive- educativ şi activităţi de secretariat 

1    

5.3.5 Utilizează produsele software din dotarea unităţii 1    

 5.4 Respectarea normelor,ROI, procedurilor 

de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI 

şi ISU pentru toate tipurile de activităţi 

desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ 

5.4.1Respectă prevederile ROI –cod etică –norme 

deontologice 

1    

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă 

din unitate 

1    

5.4.3 Participă la instrucţiunile generale şi periodic al 

angajaţilor 

1    

5.4.4 Redactează formele de angajare a personalului din 

punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă 

1    

5.4.5 Propune anual şi la fiacre angajare controlul medical 

al angajaţilor din punct de vedere al sănătăţii în muncă 

1    

TOTAL 15 P      

6,. Conduita 

Profesională 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice 

(limbaj, ținută, respect, comportament). 

6.1.1Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea 

relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a 

calomniei şi denigrării altora; 

2 

 

   

6.2.1Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă,respectarea 

şefilor, a colegilor, a persoanelor din afara unităţii, a 

elevilor;comportamentul la locul de muncă să fie unul 

civilizat punând pe primul loc relațiile interumane, armonia 

grupului, munca în echipa şi randamentul muncii 

1 

   

6.21.Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care 

desfăşoară activitate,munca tenace, eforturi susținute, 
1    
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6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale. 

perseverenta si implicare directă în activităţile pe le are în 

atribuţiile de serviciu; 

6.2.2.Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi 

înfăptuită în comun, coeziunea şi întrajutorarea colegilor în 

realizarea activităţii); asumarea responsabilității personale în 

soluţionarea sarcinilor ce revin. 

1 

   

TOTAL  5 P      

TOTAL GEN:   100 P    

 

 Conform  Anexei 11 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 22 la Metodologie) 
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ANEXA 10 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL  

PENTRU FUNCȚIA DE SECRETAR   ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Numărul fișei postului : ___________________________ 

Numele și prenumele: ___________________________ 

Funcția: ___________________________ 

Anul școlar : ___________________________ 

Rezultatul evaluării: ___________________________ 

 

Domenii ale 

evaluarii 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj

maxim 

Punctaj 

auto-

evaluare 

Punctaj 

evaluare  

director 

Punctaj  

C.A. 

Validar

e C.P. 

1.Proiectarea 

activităţii 

20 p 

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale 

şcolii 

1.1.1Elaborarea planului managerial al compartimentului 

secretariat pe baza activităţii şcolii , al specificului şi 

particularităţii unităţii şcolare 

1     

1.1.2 Urmăreşte realizarea lucrărilor de secretariat de bună 

calitate,evită posibilitatea efectuării de corecturi sau 

reclamaţii în ceea ce priveşte activitatea secretariatului în 

şcoală 

2     

1.1.3 Lucrările de secretariat se execută conform 

planificării şi cerinţelor zilnic , lunar, trimestrial , semestrial 

, anual 

2     

1.1.4 Imprimate , rechizite , aparate din dotare se vor folosi 

cu grijă , raţional,fără a fi necesare cheltuieli suplimentare 

pentru procurarea şi repararea lor 

2     
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1.1.5Utilizare resurse –Va fi folosită aparatura din dotare , 

se vor întocmi noi metode de ţinere a evidenţelor şcolare pe 

calculator 

2     

 1.1.6 Mod de realizare – Se integrează în efortul colectiv al 

salariaţilor pentru o bună activitate la secretariat şi în 

activităţi ce au legătură cu elevii şi publicul solicitant de 

servicii 

1     

 1.2 Implicarea în proiectarea activităţii 

şcolii , la nivelul compartimentului 

1.2.1 Coordonează întreaga activitate a serviciului 

secretariat în funcţie de nevoile şi necesităţile şcolii 

1     

1.2.2 Vine în sprijinul desfăsurării activităţii cu metode de 

lucru noi care să îmbunătăţească activitatea 

compartimentului 

1     

1.3 Realizarea planificării calendaristice a 

compartimentului 

1.3.1 Întocmeşte un plan de muncă şi pe semestru care să 

vină în sprijinul activităţii şi îl aduce la cunoştinţă 

directorului pentru aprobare 

2     

1.4 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în 

vigoare 

1.4.1 Se preocupă de procurarea şi păstrarea documentelor 

privind legislaţia şcolară (legi,decrete,Hotărâri 

Guvernamentale ,Ordine ,regulamente ,instrucţiuni) 

1     

1.4.2 Aplică legislaţia în vigoare inclusiv cea şcolara 2     

1.5Folosireatehnologiei informatice în 

proiectare 

1.5.1 Verificarea zilnică a e-mailurilor şi a diferitelor 

programe informatizate puse la dispoziţie de ISJ Ph a site-ul 

MEN (noutăţi) ISJ 

2     

1.5.2 Se preocupă de achiziţionarea de software în vederea 

achiziţionării legislaţiei în vigoare şi a altor activităţi care 

vin în sprijinul compartimentului secretariat 

1     

TOTAL 20 P       
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2. Realizarea 

activităţilor 

30p 

2.1 Organizrea documentelor oficiale 2.1.1 Transcrie,înregistrează în regim special deciziile 

emise de directorul unităţii decizii examene corigenţă , 

admitere , treceri la alte trepte salarizare , acordare drepturi 

salariale,comisii burse, alte comisii etc. 

1     

2.1.2 Asigură înscrierea elevilor în învăţământul 

preşcolar,clasa I, şi clasa V ,verificând documentele depuse 

la dosare 

1     

  2.1.3 Răspunde de sigiliul unităţii , iar în perioada în care 

nu este în şcoală acesta este predate persoanei delegate de 

directorul unităţii 

1     

2.1.4 Întocmeşte lucrările privind începerea noului an şcolar 

,încheiere semestru , sfârşit de an şcolar(SC1,SC2) 

(cantitate,calitate,timp) 

1     

2.1.5 Întocmeşte fişa de încadrare a unităţii,baza de date cu 

titularii unităţii,înscrie în fişele de încadrare anuale ale 

unităţii şcolare date privind vechimea, gradul didactic 

,statutul(titular,definitive,suplinitor) 

1     

2.1.6 Întocmeşte statele de funcţii ale unităţii 1     

2.1.7 Întomeşte la inceputul anului şcolar ori de câte ori 

solicită I.S.J.PH , normarea  

1     

2.1.8 Înaintează către I.S.J.PH propunerile privind 

acordarea gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice 

1     

2.1.9 Ţine evidenţa evaluării anuale pentru întreg 

personalul şi transmite în scris rezultatul evaluării 

1     

2.1.10 Ţine evidenţa strictă a mişcorii elevilor 

(veniţi/plecaţi) făcând înregistrările aferente în documentele 

de evidenţă şcolară 

1     
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2.1.11 Întocmeşte,solicită şi transmite în timp util situaţia 

şcolară a elevilor transferaţi de sau la unităţile şcolare 

1     

2.1.12 Întocmeşte baza de date cu elevii din clasele 

teminale în vederea pregătirii examenului de admitere la 

liceu 

1     

2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea 

documentelor unităţii 

2.2.1 Ordonează documentele din serviciul secretariat în 

funcţie de Nomenclatorul arhivistic 

1     

2.2.2 Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor 

statului în vederea actualizării conform legislaţiei în vigoare 

a Nomenclatorului Arhivistic al scolii 

1     

 

  2.2.3 Stabileşte conform nomenclatorului unităţii termenele 

de păstrare a documentelor şcolare 

1    

2.2.4Organizează arhiva unităţii pe compartimente de 

păstrare şi răspunde de gestionarea acestei 

1    

2.3 Gestionarea documentelor pentru 

resursa umană a unităţii(cadre 

didactice,personaldidactic auxiliar,personal 

nedidactic).Înregistrarea şi prelucrarea 

informatică periodică a datelor în 

programele de salarizare şi REVISAL 

2.3.1Transmite în timpul prevăzut de lege orce modificare 

privind angajaţii către ITM prin programul REVISAL 

1    

2.3.2 Ţine la zi dosarele personale ale cadrelor didactice , 

didactice auxiliare şi nedidactice 

1    

2.3.3 Ţine la zi evidenţa  zilelor de concediu medical , 

concediu odihnă etc 

1    

2.3.4 Întocmeşte formele de angajare pentru întreg 

personalul unităţii întocmind dosarele personale ale 

salariaţilor , elaborează fişe operaţionale ale postului , fişe 

de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

2    
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2.3.5 Întocmeşte pontaje lunare şi alcătuieşte în programul 

Edusal de salarii statul de personal 

1    

2.3.6 Întocmeşte decizii de modificare a salariului , acorare 

spor vechime , gradatii etc. 

2    

2.4 Întocmirea şi actualizarea documentelor 

de studii ale elevilor 

2.4.1 Gestionează,completează şi eliberează actele de studii 

pentru absolvenţii şcolii (foi matricole, adeverinţe 

etc.)precum şi adeverinţe de studii pentru elevii transferaţi 

la alte unităţi cât şi pentru cei plecaţi în străinătate 

1    

2.4.2 Întocmeşte tabele pentru vizarea actelor de studii cu 

timbru sec (dacă este cazul) 

1    

2.4.3 Înmatriculează în registrul matricol toţi elevii , 

completează situaţia şcolară pe ani şcolari , trece din 

catalogul de examene de corigenţă mediile obţinute de 

elevii în urma desfăşurării examenului 

2    

 

  2.4.4Întocmeşte registrele de înscriere al elevilor pentru 

şcoală şi îl actualizează permanent 

1    

2.5 Alcătuirea de proceduri  2.5.1 Alcatuieste proceduri operationale specifice 

compartimentului secretariat , le actualizează în funcţie de 

nevoile şcolii şi le adduce la cunoştinţă directorului unităţii 

şi comisiei CEAC ( minim 2 proceduri) 

1    

TOTAL 30 P      

3.Comunicare şi 

relaţionare 

3.1Asigurarea fluxului informaţional al 

compartimentului 

3.1.1 Transmite toate situaţiile solicitate de forurile 

superioare 

2    
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20 p 3.1.2 Stabileşte compartimentul căruia i se adresează 

fiecare corespondenţă prin înscrierea în registrul de intrare 

– ieşire şi adduce la cunoştinţă de îndată directorului 

unităţii şi compartimentului destinatar 

2    

3.1.3 Răspunde de popularizarea împreună cu profesorul 

diriginte , directorul a tuturor normelor legislative şcolare în 

vigoare , elevilor, părinţilor,cadrelor didactice ,personal 

didactic auxiliar şi nedidactic 

1    

3.1.4 Răspunde în termenele stabilite tuturor solicitărilor 

venite din partea personalului din şcoală cât şi de la alţi 

parteneri cu care vine în contact 

1    

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea 

instituţiei 

3.2.1 Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi 

problemele serviciului secretariat  , periodic şi vine cu 

iniţiativă în rezolvarea acestora 

1    

3.2.2 Realizează raport anual al activităţii serviciului 

secretariat şi îl aduce la cunoştinţă directorului unităţii 

1    

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din 

compartiment 

3.3.1 Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile 

elaborate în compartiment şi aprobate de director precum şi 

toate notele de serviciu personalului din unitate 

1    

 

 

 

 3.4 Evidenţa,gestionarea şi arhivarea 

documentelor 

3.4.1Întocmeşte anual inventarierea documentelor din 

compartiment conform nomenclatorului arhivistic   

1    
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3.5 Asigurarea intefeţei privind 

comunicarea cu beneficiarii direcţi şi 

indirecţi 

3.5.1Are relaţii pricipale cu toţi salariaţii cu care vine în 

contact 

2    

3.5.2 Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de 

primire a solicitărilor şi se încadrează în acest termen în 

vederea realizării situaţiilor 

2    

3.5.3 Comunică cu tot personalul unităţii , elevi , păriţi cu 

privire la aria situaţiei neprevăzută apărută 

1    

3.5.4 Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea  

examenului de bacalaureat , corigenţe , olimpiade , 

concursuri , simulări 

2    

3.5.5 Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J.PH , alte 

unităţi de învăţământ etc. prin telefon , fax , e-mail 

2    

 3.6. Monitorizarea comportamentului 

elevilor si gestionarea situatiilor cnflictuale 

(art. 89 alin.2 si art.96 al. 1 – Legea 

272/2004 republicata 

Luarea masurilor corespunzatoare pentru a-l proteja pe 

copil impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv violenta 

sexuala, vatamare sau de abuz fizic sau mental, de rele 

tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenta.  

1    

TOTAL 20 P      

4.Managementul 

carierei şi 

dezvoltare 

personală 

10 p 

4.1 Identificarea nevoilor proprii de 

dezvoltare  

4.1.1.Identifică nevoile de autoinstruire în funcţie de 

atribuţiile din fişa postului. 

2    

     

4.2. Participarea   la activități de formare 

profesională şi dezvoltare în carieră 

4.2.1 Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii 

compartimentului secretariat şi stabileşte corect nevoile 

proprii de dezvoltare profesională 

2             

4.2.2 Se preocupă de permanenta perfecţionare şi 

îmbunătăţire a pregătirii profesionale , în vederea 

aplicăriicorecte şi complete a reformei învăţământului prin 

studiu individual (creştere cu cel puţin 5 – 10%) 

2    
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 4.3 Participarea permanentă la instruirile 

organizate de Inspectoratul şcolar 

4.3.1Participă la cursurile de 

perfecţionare,instructaje,consfătuiri organizate de ISJ PH , 

CCD 

2    

4.3.2 Foloseşte cunoştinţele dobândite prin activităţi de 

formare în cadrul activităţii compartimentului  

2    

TOTAL 10 P      

5.Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională şi 

promovarea 

imaginii şcolii 

15 p 

5.1Planificarea activităţii compartimentului 

prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii 

5.1.1 Redactează corespondenţa şcolii 1    

5.1.2 Propune programul serviciului secretariat spre 

aprobare conducerii şcolii şi relaţionează cu toti partenerii 

sociali , instituţionali 

1    

5.1.3 Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea 

promovării unităţii şi contribuie cu propuneri în vederea 

ofertei educaţionale 

1    

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu 

reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului 

5.2.1Asigură legătura permanentă a instituţiei cu 

comunităţile locale aducând la cunoştinţă conducerii unităţii 

toată corespondenţa desfăşurată şi răspunde de asigurarea în 

termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi 

1    

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de 

şeful ierarhic superior şi / sau directorul 

care pot rezulta din necesitatea derulării în 

bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa 

de responsabilitate 

5.3.1 Efectuarea pontajului în fiecare lună pentru personalul 

unităţii 

1    

5.3.2 Primeşte dosarele pentru acordarea de burse 

profesionale, ”Bani de liceu”, burse pentu moldoveni, 

programul Euro 200 , burse de performan ță, etc. 

1    

5.3.3 Întocmeşte statele de bursă  conform legislaţiei în 

vigoare şi le depune la serviciul contabilitate 

1    
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5.3.4 Întocmeşte diverse situaţii necesare procesului 

instructive- educativ şi activităţi de secretariat 

1    

5.3.5 Utilizează produsele software din dotarea unităţii 1    

 5.4 Respectarea normelor,ROI, procedurilor 

de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI 

şi ISU pentru toate tipurile de activităţi 

desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ 

5.4.1Respectă prevederile ROI –cod etică –norme 

deontologice 

1    

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă 

din unitate 

1    

5.4.3 Participă la instrucţiunile generale şi periodic al 

angajaţilor 

1    

5.4.4 Redactează formele de angajare a personalului din 

punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă 

1    

5.4.5 Propune anual şi la fiacre angajare controlul medical 

al angajaţilor din punct de vedere al sănătăţii în muncă 

1    

TOTAL 15 P      

6. Conduita 

Profesională 

5 puncte 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice 

(limbaj, ținută, respect, comportament). 

1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea 

relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a 

calomniei şi denigrării altora; 

2 

 

   

2.Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă,respectarea 

şefilor, a colegilor,  a persoanelor din afara unităţii, a 

elevilor;comportamentul la locul de muncă să fie unul 

civilizat punând pe primul loc relațiile interumane, armonia 

grupului, munca în echipa şi randamentul muncii 

1 

   

1.Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară 

activitate,munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si 
1    
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6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 

profesionale. 

implicare directă în activităţile pe le are în atribuţiile de 

serviciu; 

2.Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi 

înfăptuită în comun, coeziunea şi întrajutorarea colegilor în 

realizarea activităţii); asumarea responsabilității personale în 

soluţionarea sarcinilor ce revin; 

1 

   

TOTAL  5 P      

TOTAL GEN: 100 P      

 Conform  Anexei 11 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 22 la Metodologie) 
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ANEXA 11 – GRAFIC DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR ON-LINE 

 

Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul  Sinaia 

Strada Calea București, Nr.40 

Telefon/ fax 0244313933; e-mail cmcsinaia@yahoo.com 

_______/______________ 

 

COMISIA DE CURRICULUM 

 

GRAFIC MONITORIZARE ACTIVITĂȚI ONLINE 

 

STRUCTURA: 

SĂPTĂMÂNA: 

 

 

ARIA CURRICULARĂ 

____________________________________________ 

DISCIPLINA PROFESOR INSTRUMENT/APLICAȚIE ACTIVITĂȚI CLASA 

     

     

     

     

     

 

 

 

mailto:cmcsinaia@yahoo.com
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DATA RAPORTĂRII:                RESPONSABIL: 

 

 

ANEXA 12 

 

 

CIRCUITE ELEVI ÎN PERIOADA 02-12.06.2020 
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