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CAPITOLUL I
Dispoziții Generale

Prezentul regulament conţine norme privind organizarea şi funcţionarea Liceului
Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi, prescurtat în continuare L.T.E.V.M.
Art. 1 Regulamentul de organizare și funcționare, prescurtat în continuare R.O.F. este
elaborat în conformitate cu: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare,
Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ROFUIP aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, completat prin OMEN 3027/2018,
OMEN nr. 4742/10.08.2016 (Statutul elevului) și a OMEN nr. 1409/29.06.2007 cu privire la
Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar
Art. 2
(1) În şcoală este favorizat accesul la instruire şi educaţie, fără nicio discriminare,
indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate,
apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe,
de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de
alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie,
potrivit Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei universale a drepturilor omului şi a
Convenţiei cu privire la drepturile copilului și a Legii nr 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată cu completările și modificările ulterioare,
OMEN 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ
preuniversitar, cu respectarea următoarelor principii: respectarea şi promovarea cu prioritate a
interesului elevului; egalitatea şanselor şi nediscriminarea; respectarea demnităţii elevului.
(2) Activitatea de instruire şi educaţie a elevilor se face în spiritul valorilor democratice,
europene şi al respectului faţă de tradiţiile poporului român, fiind promovată dezvoltarea
liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor.
Art. 3 Sunt interzise în incinta şcolii (potrivit legii) crearea şi funcţionarea oricăror
formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi
prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită
morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a
elevilor, precum şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidadctic, care aduc atingere
valorilor naţionale sau prestigiului instituţiei.
Art. 4
(1) Prezentul regulament cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare
a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare.
(2) Diriginții au obligația de a prezenta elevilor și părinților R.O.F. și R.O.F.U.I.P., care
își vor asuma prin semnătură faptul că au fost informați asupra prevederilor acestuia.
(3) Respectarea R.O.F. este obligatorie pentru toți salariații L.T.E.V.M. Iaşi, pentru toţi
elevii şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau
indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine.
(4) Necunoaşterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă personalul liceului, elevii
şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.
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CAPITOLUL II
Organizarea Liceului Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iași
Art. 5
L.T.E.V.M. Iași este organizat ca unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate
de M.E.N., a deciziilor I.S.J. Iaşi şi a prezentului regulament. Activitatea şcolii este
structurată pe forme şi niveluri de învăţământ astfel: gimnazial, liceal, învățământ
profesional, învățământ dual şi Programul „A doua şansă”.
Art. 6
(1) Planul de şcolarizare este aprobat de I.S.J. Iaşi, în baza proiectului de fundamentare,
aprobat de Consiliul de administraţie după dezbaterea şi avizarea sa de către Consiliul
profesoral.
(2) Admiterea în învăţământul liceal se face conform metodologiei elaborate de M.E.N.
(3) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional se desfășoară în
conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării
ştiinţifice nr. 5.068/2016.
(4) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual se desfășoară în
conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al
calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3556/2017
Art. 7 Structura planului de şcolarizare şi baza tehnico-didactică de care dispune unitatea
sunt aduse la cunoştinţă potenţialilor candidaţi prin oferta educaţională a şcolii.
Art. 8 Schimbarea specializării, în cazul elevilor din clasa a IX-a, se poate face numai după
finalizarea primului semestru (sau în anii următori), prin transfer de la o clasă la alta, în
condiţiile prezentului regulament şi a R.O.F.U.Î.P.
Art. 9
(1) L.T.E.V.M. organizează şi asigură buna desfăşurare a următoarelor examene:
a) examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi în semestrul al
doilea sau anual;
b) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi
pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea de încheiere a
situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi;
c) examen de diferenţe, pentru elevii care au solicitat transferul la unitatea şcolară de la alte
instituţii de învăţământ, sau în cadrul acesteia pentru schimbarea formei de învăţământ, sau a
profilului;
(2) Modul de desfăşurare a examenelor este cea stabilită prin R.O.F.U.Î.P.
Art. 10
(1) Activităţile didactice în cadrul unităţii şcolare se desfăşoară:
- în corpul A (str. Sf. Andrei nr. 70), într-un schimb, între orele 08.00–15.00;
- în corpul B (str. Plăieșilor nr. 9), în două schimburi (între orele 08.00–15.00, clasele de
învăţământ gimnazial și liceal, iar între orele 15.00–20.00, clasele din programul „A doua
şansă”).
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(2) Instruirea practică se realizează în corpul C (str. Săulescu nr. 17) sau în unităţi economice,
după un program săptămânal, conform graficului de practică.
(3) Ora de curs are o durată de 50 de minute cu pauză de 10 minute după fiecare oră. În
intervalul 10,50 – 11,10 este pauza mare.
(4) Durata orei de curs poate fi modificată, pe o perioadă determinată, în urma consultării
Consiliului profesoral, cu decizia Consiliului de administraţie și aprobarea de I.S.J. Iași.
Art. 11
(1) Repartizarea claselor în săli se realizează de către conducerea unității școlare, conform
Anexei 1
(2) Inventarul sălilor de clasă vor fi predate către şi de către diriginţi pe bază de procesverbal, conform R.O.F.U.Î.P., administratorului școlii.
(3) Inventarul laboratoarelor şi cabinetelor şcolare vor fi predate persoanelor stabilite de către
conducerea şcolii.
Art. 12 Structurarea funcţională a unităţii pe compartimente, colective şi comisii, ierarhizarea
posturilor, subordonarea şi limita de autoritate sunt stabilite prin organigrama unităţii şi statul
de funcţii.
Art. 13 Organizarea oricăror activităţi şi manifestări în incinta şcolii ori în spaţiile aferente
acesteia, vizitarea sau asistenţa la ore de către persoane din afara unităţii sunt permise numai
cu aprobare din partea conducerii unităţii.
Art. 14 Accesul persoanelor străine în unitate este permis numai după legitimarea lor de către
serviciul de pază sau elevii de serviciu, iar datele de identificare se vor consemna în registrul
de evidenţă, conform procedurii anexă.
Art. 15 Furnizarea datelor, informaţiilor şi documentelor care privesc instituţia se va face
numai de către persoanele abilitate de către conducere şi cu aprobarea acesteia.
Art. 16
(1) Comisiile se constituie anual (Consiliul de administraţie putând decide formarea şi altor
comisii), iar responsabilii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie. Comisiile
cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile
cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar,
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea
unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul
L.T.E.V.M.
(2) Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele
legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la
organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor (cf art 43 OMEN
5079/31.08.2016)
Art. 17
Comisiile constituite la nivelul şcolii sunt structurate pe specificul unităţii de învăţământ,
distribuie pe comisii cu caracter PERMANENT, TEMPORAR ŞI OCAZIONAL:
(1) Comisii cu caracter PERMANENT
 Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern managerial
 Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii
 Comisia pentru curriculum
 Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență
 Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică
4

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei
forme de segregare școlară
(2) Comisii cu caracter TEMPORAR
 Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
 Comisia pentru proiecte şi programe europene
 Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare
 Comisia de gestionare SIIIR
 Comisia pentru salarizare
 Comisia de imagine, site-ul şcolii şi promovare ofertă educaţională
 Comisia de etică
 Comisia redactare si monitorizare PAS 2018-2023
 Comisia pentru mentorat
 Comisia pentru relaţia cu consiliul elevilor
 Comisia de implementare S.N.A.C.
 Comisia de orientare școlară și profesională
(3) Comisiile cu caracter OCAZIONAL1sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea
unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de
învăţământ . Acestea sunt:
 Comisia pentru burse (bani de liceu, orfan, merit, etc, cu excepţia burselor profesionale)
 Comisia pentru burse profesionale
 Comisia pentru programul “ Cornul şi laptele”
 Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării
 Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală
 Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii
 Comisia de evidență și păstrare a documentelor de arhivă
 Comisia pentru examene şi concursuri şcolare
 Comisia de revizuire a Regulamentului de organizare şi funcţionare a LTEVM
 Comisia de inventariere
 Comisia pentru achiziţii publice
 Comisia de recepţie bunuri/prestări servicii
 Comisia de mobilitate
 Comisia de disciplină a elevilor
Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice și ale șefului de catedră/responsabilului comisiei
metodice sunt cele prevăzute în R.O.F.U.Î.P.
Art. 18.
(1) Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe
discipline înrudite sau pe arii curriculare, conform hotărârii Consiliului de administraţie.

(2)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv
responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei și validat de
Consiliul de administrație.
1

Comisiile cu caracter ocazional se pot constitui în orice perioadă a anului şcolar, în funcţie de necesitae şi
calendarele prevăzute de metodologie (ex : comisia de evaluare în cadrul etapelor de mobilitate, comisia
paritară, etc) ; în prezentul document sunt enumerate comisiile cu caracter repetitiv, anual
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(3) Dacă din catedră/comisie metodică fac parte profesori de la mai multe discipline, şeful
catedrei numeşte câte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.
(4) Catedra/Comisia metodică se întrunește lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea
directorului ori a membrilor acesteia.
(5) Tematica ședințelor este elaborată la nivelul catedrei/comisiei metodice, sub îndrumarea
responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și este aprobată de directorul
unității de învățământ.
(6) Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice și ale responsabilului de catedră/comisie
metodică sunt cele prevăzute în art. 66-67 ale Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079/2016,
revizuit prin OMEN 3027/2018.
(7) Comisiile/catedrele metodice elaborează, până la sfârşitul lunii iunie, o propunere de
încadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate şi de
planul de şcolarizare aprobat de I.S.J.
Art. 19
(1)Comisia pentru programe și proiecte educative, activități școlare și extrașcolare
coordonează activitatea educativă.
(2) Comisia pentru programe și proiecte educative se constituie la începutul fiecărui
an şcolar și colaborează cu:

comisia diriginţilor;

comisia pentru proiecte europene;

comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare;

profesorul consilier școlar.
(3)Coordonatorul comisiei este directorul adjunct, iar responsabilul comisiei este
coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
(4) Comisia educativă se întruneşte de două ori pe semestru şi ori de câte ori
responsabilul sau echipa managerială consideră necesar.
(5) Comisia pentru programe și proiecte educative coordonează parteneriatele,
organizează colaborarea instituției cu alţi factori educaţionali: familia, comunitatea locală,
părinţi etc.
(6)Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este condusă de un responsabil
desemnat de Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar.
(6a) Comisia organizează serviciul pe școală pentru profesori. Planificarea se face în 3
exemplare, unul la comisie, unul la secretariat şi altul care se afişează în cancelarie.
(6b) Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor asupra securității în
spațiul școlar, normelor de conduită și comportament.
Art.20
(1) Managementul LTEVM este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
(2) LTEVM este condus de consiliul de administraţie, de director şi doi directori
adjuncţi.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se
consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al
părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei
publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea
învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.
(4) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
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(5) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ,
aprobată prin ordin al MEN.
(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de
administraţie.
(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de
observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale.
(5) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii,
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului
şcolar al elevilor, care are statut de observator.
(6) Reprezentantul elevilor din liceu participă la toate şedinţele consiliului de
administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a
elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin ordin MEN.
(7) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate
cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului regulament.
(8) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele
atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea
executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la
nivel naţional şi local;
e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare
funcţionării unităţii de învăţământ;
f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a
elevilor;
h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul
este prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor
şi/sau conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor
administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.
(9) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de
execuţie bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor
legale;
d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
(10) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea
concursurilor pe post şi angajarea personalului;
e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte
acte normative, elaborate de minister.
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(11) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare,
avizat de consiliul de administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ
şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de
indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară,
în cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii
consiliului de administraţie;
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul
de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de
administraţie;
h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de
administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare;
i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului
didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile
în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor
arondate, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în
structurile respective;
k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a
catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl
propune spre aprobare consiliului de administraţie;
m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia
sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor
educative al unităţii de învăţământ;
o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a
regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi
cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare,
control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le
supune spre aprobare consiliului de administraţie;
r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului
de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice,
calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi
prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora
în colectivul unităţii de învăţământ;
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v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a
responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului
didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru;
x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru
performanţele unităţii de învăţământ;
y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi
gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,
completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara
acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul
de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de
îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la
procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit
în unitatea de învăţământ.
(12) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie,
potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele
colective de muncă aplicabile.
(13) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii
salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.
(14) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către
un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii
exercitării acestora.
(15) În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu
prevederile art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu.
(16) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de
legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ,
regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.
(17) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management
educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile
stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi
atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.
(18) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa
acestuia.
(19) Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia
elaborează documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente de evidenţă.
(20) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:
a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
c) raportul anual de evaluare internă a calităţii.
(21) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi
directorii adjuncţi.
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(22) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de
administraţie, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la
începutului anului şcolar următor.
(23) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către
director în şedinţa Consiliului profesoral.
(24) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul
unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă, fiind documente care conţin
informaţii de interes public.
(25) Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea
coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
(26) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza
documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:
a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru
învăţământul profesional şi tehnic (PAS);
b) planul operaţional al unităţii;
c) planul managerial (pe an şcolar);
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(27) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi
tehnic corelează oferta educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare
socio-economică la nivel local, judeţean şi regional.
(28) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis
de către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
(29) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se dezbate şi se avizează de către consiliul
profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.
(30) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se
elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.
(31) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi
inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de
dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.
(32) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se
aprobă de către consiliul de administraţie.
(33) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în
concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.
(34) Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se
elaborează pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de
dezvoltare instituţională. Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul
profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.
(35) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru
elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor
formalizate pe activităţi.
(36) Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a) statul de funcţii;
b) organigrama unităţii de învăţământ;
c) schema orară a unităţii de învăţământ;
d) planul de şcolarizare;
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.
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CAPITOLUL III
Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii
Art. 21 Angajatorul şi angajaţii sunt obligaţi să respecte prevederile legale privind sănătatea
și securitatea în muncă prevăzute de Codul Muncii – L53/2003 cu modificările ulterioare
Art. 22 Angajatorul are obligaţia de a asigura echipamentul de lucru necesar personalului
nedidactic, conform sarcinilor de lucru.
Art. 23
(1)Angajaţii sunt obligaţi să respecte regulile de securitate în muncă prevăzute în legislaţia în
vigoare şi în R.O.F. privind sănătatea şi securitatea în muncă aprobat de Consiliul profesoral
la începutul anului.
(2) Angajaţilor le este interzis să iniţieze şi să desfăşoare activităţi care pot pune în pericol
sănătatea lor şi a elevilor.
Art. 24 În cazul unor evenimente deosebite sau accidente, fiecare salariat va informa
conducerea şcolii şi se va implica în luarea măsurilor imediate ce se impun conform
regulamentelor interne I.S.U., S.S.M și R.O.F.;
Art. 25 Fumatul în instituțiile publice nu este permis conform legislației naționale (Legea nr.
15/2016, art. 267 din R.O.F.U.Î.P și art 60 din OMEN 3027/2018.
CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi salariaţilor
Art. 26 Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi
didactic auxiliar sunt cele prevăzute de legislaţia muncii, legislaţia specifică învăţământului,
cele care derivă din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură şi din contractul
individual de muncă sau stabilite prin fişa postului.
Evaluarea personalului se realizează anual Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru
modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic
şi didactic auxiliar, aprobată prin OMEN nr. 6143/2011 – Anexa 9
Art. 27
(1) Organizarea timpului de muncă se face în funcţie de specificul activităţii, de categoria de
personal şi de structura normei de muncă.
(2) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, adică 40 ore pe săptămână. Programul pe
departamente este afişat conform Anexei nr 4
(3) Zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale sunt cele stabilite prin lege.
(4) Pentru personalul nedidactic, timpul de muncă săptămânal este repartizat inegal,
astfel încât să se poată asigura permanența în școală.
Art. 28 Concediile de odihnă se vor efectua conform planificării anuale, conform OMEN
5559/oct.2017, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 267, 270 şi art. 304 alin. (13)
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011-Anexa 2 personal didactic, fără a afecta buna desfăşurare
a activităţii, iar cererea de concediu - Anexa 3 se va înainta în mod obligatoriu la data
planificată (începutul anului şcolar pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar,
început de an calendaristic pentru personalul nedidactic)
Art. 29
(1) Salariaţii unităţii de învăţământ pot beneficia de concedii fară plată pentru nevoi
personale în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, de regulă în timpul
vacanţelor şcolare şi numai dacă absenţa salariatului nu afectează activitatea instituţiei.
(2) Solicitările privind acordarea concediilor fără plată sunt analizate de către Consiliul de
administraţie care aprobă efectuarea acestora.
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Art. 30
(1) Programul de lucru stabilit pe compartimente va fi respectat întocmai; sosirea şi plecarea
de la serviciu se va consemna (obligatoriu) în condica de prezenţă.
(2) Pontajul se întocmeşte pe baza condicii de prezenţă, la data de 30 a fiecărei luni; este
avizat de şeful de compartiment şi prezentat pentru aprobare directorului unităţii.
Art. 31
(1) Prezenţa personalului va fi verificată de către fiecare şef de compartiment, de către
directorul unităţii sau delegatul acestuia.
(2) Este strict interzisă părăsirea unităţii şi a locului de muncă în timpul programului, fără
înştiinţarea conducerii.
Art. 32 Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic care absentează nemotivat, întârzie
în mod repetat de la programul de lucru şi nu îndeplineşte la nivelul de performanţă cerut
sarcinile prevăzute de fişa postului sau a primit sancţiuni disciplinare şi administrative în
cursul anului nu poate obţine calificativul „foarte bine”.
Art. 33 Angajaţii beneficiază de servicii medicale de medicina muncii şi psihologia muncii
Art. 3 În cazul unor evenimente familiale deosebite (art. 152 din Codul muncii) salariaţii au
dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.
Art. 35
(1) Personalul didactic are obligaţiile prevăzute de Legea Educației Naționale nr.1/2011,
R.O.F.U.Î.P. și fișa postului.
(2) Nerespectarea acestora este sancţionată conform legislației în vigoare.
Art. 36 Obligaţiile personalului didactic din L.T.E.V.M. sunt următoarele:
- să cunoască şi să aplice prevederile legale specifice învăţământului, să respecte programul
de lucru, îndatoririle stabilite prin fişa postului și să ducă la îndeplinire sarcinile care îi revin
din planul de activităţi al catedrei şi din planul managerial al şcolii;
- să cunoască motto-ul, misiunea și viziunea școlii;
- la termenul stabilit de conducerea şcolii, cadrele didactice să prezinte planificările anuale şi
semestriale şi alte documente specifice;
- să respecte orarul şcolii, orice modificare a acestuia fiind posibilă cu acordul conducerii
şcolii
- să respecte durata orelor de curs şi a pauzelor elevilor, întârzierile mai mari de 5 minute
fiind penalizate şi consemnate în condică;
- să asigure parcurgerea ritmică a materiei, conform programelor şcolare în vigoare, cu
respectarea numărului de ore înscris în planul de învăţământ pentru disciplina predată;
-să furnizeze elevilor informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului
semestru;
- să evalueze obiectiv, corect și ritmic cunoştinţele elevilor, iar notele acordate să le comunice
elevilor, să le argumenteze şi să le înregistreze în documentele școlare (carnet de elev,
catalog), la momentul evaluării și nu la o dată ulterioară;
- să comunice rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
- este interzisă folosirea notei ca mijloc de coerciţie;
- să nu oblige elevii să participe la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare
organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile
elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor
şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare. Elevii vor participa la
programele şi activităţile incluse în programa şcolară.
- este interzisă discriminarea sau hărţuirea elevilor pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie,
sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă,
cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală
sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
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- la sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar profesorii şi profesorii diriginţi au
obligaţia de a încheia situaţia şcolară a elevilor şi de a verifica în mod riguros cataloagele
claselor repartizate, făcându-se răspunzători pentru greşelile comise;
- să participe la şedintele consiliului clasei, comisiei metodice, comisiei diriginţilor,
consiliului profesoral şi ale consiliului de administraţie după caz;
- să înscrie în catalog absenţele la ore ale elevilor. Este interzisă consemnarea absenței ca
mijloc de coerciţie;
- este interzisă învoirea elevilor de la ore, pentru orice eveniment produs pe parcursul acelei
ore este direct răspunzător profesorul;
- este interzisă scoaterea elevilor din program pentru indisciplină sau trimiterea lor în afara
şcolii, la diferite activităţi, fără aprobarea conducerii şcolii și fără respectarea regulilor
privind Procedura internă de desfășurare a activităților extracurriculare, sau Procedura emisă
de I.S.J. cu privire la deplasările cu elevii în afara localității.
- la ultima oră de curs este obligat să verifice stadiul în care se află sala de clasă şi
supraveghează ieşirea elevilor din şcoală;
- se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau alte
motive;
- să efectueze serviciul pe şcoală conform graficului şi programului stabilit;
- să aibă o ţinută vestimentară decentă, să utilizeze un limbaj și comportament adecvat în
relaţiile cu elevii, părinţii sau personalul școlii (fără agesări verbale sau fizice);
- să nu facă aprecieri care pot aduce prejudicii personalităţii elevilor;
- să-și completeze dosarul personal cu actele necesare (în copie), şcoala neasumându-şi
răspunderea pentru păstrarea actelor originale;
- să completeze, zilnic, condica de prezență;
- învoirea cadrelor didactice de la cursuri se face numai în cazuri bine justificate, conform
procedurii;
- în cazul în care un membru al personalului unităţii nu poate fi prezent la program din
motive medicale, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii. Neanunţarea în prealabil a
absenţei se consideră absenţă nemotivată;
- este interzisă prezentarea la ore sub influența băuturilor alcoolice;
- toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu
privire la orice fel de aspecte legate de manifestări necorespunzătoare în şcoală sau în spaţiul
aferent şcolii;
- este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor;
- să întocmească, la timp, situațiile solicitate de I.S.J. și conducerea școlii;
Art. 37 În calitate de profesor diriginte, cadrele didactice îndeplinesc atribuţiile stabilite în
R.O.F.U.Î.P. și legislația paralelă.
Art. 38
(1) Cadrele didactice desfășoară activitatea de profesor de serviciu pe școală, conform
graficului, în intervalul 07.30–15.00.
(2) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii:
a. verifică existenţa tuturor cataloagelor şi a condicilor de prezenţă;
b. asigură prezenţa elevilor de serviciu şi instruirea acestora cu privire la atribuţiile pe care le
au;
c. în intervalul 07.30–08.00 supraveghează accesul elevilor în şcoală, pe baza carnetului de
elev (cu fotografie şi vizat la zi) sau a ecusonului. Ţinuta vestimentară sau lipsa
elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in
perimetrul şcolii.
d. începând cu ora 08.00 nu mai permite accesul elevilor în şcoală. Elevii navetişti din
învăţământul liceal vor avea acces în şcoală până la ora 08.15 pe seama specificării acestui
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statut de către diriginte în carnetul de elev, la mențiuni, iar cei care au ore de la 09.00, vor
avea acces în şcoală doar la ora 08.50. Evidența elevilor se găsește la personalul de pază,
profesorul de serviciu.
e. monitorizează ordinea, disciplina şi securitatea elevilor din incinta şcolii (inclusiv curtea
şcolii), intervenind cu fermitate dacă este necesar;
f. răspunde, de semnalizarea sonoră a începutului şi sfârşitului orelor de curs, conform
programului - prin legătura permanentă cu furnizorul care asigură automatzarea soneriei
g. asigură respectarea programului de desfăşurare a orelor de curs şi a pauzelor;
h. se asigură că în timpul orelor de curs uşile de intrare a elevilor în şcoală sunt încuiate
pentru a preveni intrarea persoanelor străine pe alte căi de acces decât uşa principală;
i. solicită intervenţia altor cadre didactice, a diriginţilor, a personalului administrativ sau a
directorilor pentru soluţionarea problemelor apărute;
j. informează, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi/sau organele de
poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică,
precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii sau imediata
apropiere a acesteia. În cazul unor incidente grave sau al unor situaţii care pot conduce la acte
grave de violenţă sau la incidente care pot pune în pericol siguranţa elevilor sau a
personalului, vor fi informate cu prioritate organele de poliţie/jandarmerie;
k. consemnează în registrul de procese verbale toate deficienţele constatate sau
evenimentele deosebite;
l. verifică la sfârşitul programului existenţa tuturor cataloagelor şi le predau, pe bază de
proces-verbal secretarului şcolii.
Art. 39 Nerespectarea atribuţiilor ca profesor de serviciu atrage după sine diminuarea
corespunzătoare a punctajului în cadrul fişei de evaluare.
Art. 40 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este subordonat directorului unităţii şcolare
şi directorului adjunct care coordonează domeniul său de activitate.
Art. 41
(1) Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar este:
 Secretariat: Luni-Joi: 08-16.30, Vineri: 08-14, (program de eliberare acte de studii și
adeverințe 12.00–14.00);
 Bibliotecar: luni-vineri, în intervalul orar 08.00–16.00;
 Inginer de sistem:luni-vineri, în intervalul orar 08.00–16.00;
 Laborant:luni-vineri, în intervalul orar 08.00–16.00;
 Mediator şcolar:luni-vineri, în intervalul orar 08.00–16.00;
 Serviciul contabilitate: luni-vineri, în intervalul orar 08.00–16.00;
 Administrator: luni-vineri, în intervalul orar 08.00–16.00.
(2) În perioada nedidactică, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de
unitatea şcolară, programul de lucru se stabileşte de către conducerea unităţii.
(3) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar-şef și secretar.
Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului
de administraţie.
(4) Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:
a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente
solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi
actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
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e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor
naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor
prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;
f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor
referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare,
în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea
termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin
al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele
competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;
j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit
legislaţiei în vigoare sau fişei postului;
k) întocmirea statelor de personal;
l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de
învăţământ;
m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,
contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului,
stabilite în sarcina sa.
(5) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile
de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.
(6) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor
de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un procesverbal în acest sens.
(7) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în
perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.
(8) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a
oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.
(9) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ
în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi
transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi
contabilitatea instituţiei, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă
aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.
(10) Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de
învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de
administraţie;
c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în
vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
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f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul
unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de
lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de
normele legale în materie;
o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
(11) Întreaga activitate financiară a LTEVM se organizează şi se desfăşoară cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
(12) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
(13) Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul
anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea
încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
(14) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
(15) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii
consiliului de administraţie.
(16) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi
cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.
(17) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(18) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
a) gestionarea bazei materiale;
b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,
curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de
învăţământ;
e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului;
f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor
din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
g) evidenţa consumului de materiale;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind
sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
(19) Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de
învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
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(20) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de
inventariere, numită prin decizia directorului.
(21) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii
de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea
administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.
(22) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către
consiliul de administraţie.
(23) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului
juridic al proprietăţii private.
(24) Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea
unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.
(25) Biblioteca şcolară se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a
regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(26) Biblioteca şcolară se subordonează directorului.
Art. 42 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic poate desfăşura şi alte activităţi, în raport cu
necesităţile unităţii și respectarea legislației în vigoare.
Art. 43
(1)Atribuţiile fiecărei funcţii sunt cele prevăzute în fişa postului.
(2) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de
muncă aplicabile, în baza fişelor de evaluare aduse la cunoştinţă la începutul anului şcolar.
(existente în anexe).
(3) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
(4) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic
rezultatul evaluării conform fişei specifice.
(5) Evaluarea internă a calităţii educaţiei la LTEVM se realizează potrivit legislaţiei în
domeniul sigurării calităţii în învăţământul preuniversitar, de către Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii (CEAC).
(6) Pe baza legislaţiei în vigoare, LTEVM elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul
regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(7) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
(8) În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, LTEVM aplică instrumentele
Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.
(9) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
Capitolul V
Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale a salariaţilor
Art. 44
(1)Cererile sau reclamaţiile persoanelor din afara şcolii sunt depuse în scris la secretariat,
apoi sunt soluţionate de conducerea şcolii.
(2) Rezultatul se transmite persoanelor în cauză, scris sau verbal, în termen de maxim 30 zile;
Art. 45 Cererile şi reclamaţiile elevilor sau părinţilor sunt depuse în scris la secretariat, ajung
la conducerea şcolii care soluţionează cererea, fie personal fie prin delegare de
responsabilitate către diriginţi, administrator sau contabil şef, în funcţie de solicitare.
Art. 46
(1)Solicitările şi reclamaţiile cadrelor didactice, se fac în scris la secretariat.
(2) Soluţionarea se face de către conducerea şcolii în colaborare cu serviciile secretariat şi
contabilitate, respectiv Consiliul de administraţie, în termenul legal de 30 de zile.
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Capitolul VI
Reguli privind disciplina muncii
Art. 47
(1)Personalul angajat are obligaţia respectării programului de lucru afişat (orar sau grafic).
(2) Cadrele didactice şi personalul auxiliar care, din motive obiective, nu se pot prezenta la
serviciu au obligaţia de a anunţa în scris conducerea şcolii cu cel puţin 12 ore înainte.
(3) Cadrele didactice care solicită învoire pentru rezolvarea unor probleme personale sau
participarea la diverse activități (inclusiv cele de formare) au obligația să respecte procedura
de învoire.
(4) Personalul nedidactic care, din motive obiective, nu se poate prezenta la serviciu are
obligaţia de a anunţa, scris sau telefonic administratorul sau conducerea şcolii cu cel puţin 12
ore înainte.
Art. 48 Personalul angajat are obligaţia de a purta semnele distinctive (ecuson) şi
echipamentul de lucru corespunzător activităţilor desfăşurate. În cazul în care echipamentul
de lucru nu mai îndeplineşte condiţiile de siguranţă personalul, în special nedidactic, are
obligaţia de a anunţa în scris administratorul.
Art. 49 Personalul angajat este obligat să poarte ţinută vestimentară corespunzătoare, să aibă
limbaj şi comportament civilizate în toate relaţiile interpersonale pe care le desfăşoară (cu
elevi, părinţi sau personal).
Art. 50 Este interzis salariaţilor să desfăşoare activităţi sau să folosească echipamente care
pot pune în pericol sănătatea şi securitatea elevilor sau salariaţilor.
Art. 51 Personalul angajat aflat în concediu medical este obligat să asigure depunerea
concediului medical la secretarul șef până la sfârşitul lunii, astfel încât să poată fi calculate
drepturile salariale.
Capitolul VII
Abateri disciplinare şi sancţiunile aplicate
Art. 52 Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte:
a. nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la serviciu şi neanunţarea la timp;
b. nerespectarea regulilor de protecţie şi securitate în muncă, neutilizarea corespunzătoare a
echipamentului de lucru şi a semnelor distinctive;
c. prezenţa la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice precum şi consumul de băuturi
alcoolice în timpul serviciului;
d. distrugerea, cu intenţie, a bunurilor sau documentelor – registrelor existente în şcoală;
e. nerealizarea sau realizarea necorespunzătoare a sarcinilor din fişa postului, sau solicitate
expres de către conducerea şcolii;
f. crearea sau întreţinerea nejustificat a unui climat tensionat în şcoală prin: limbaj, gesturi şi
comportament;
g. orice alte acţiuni desfăşurate şi prin care se aduce atingere imaginii şi credibilităţii şcolii.
h. întârzierea la serviciu sau îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu;
i. desfăşurarea activităţilor personale în timpul orelor de program;
j. părăsirea locului de muncă în timpul programului fără aprobarea directorilor sau
administratorului (doar în cazul personalului nedidactic);
k. împiedicarea, în orice mod, a altor salariaţi de a-şi executa în mod normal în timpul
programului îndatoririle de serviciu.
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l. furtul, violenţa şi refuzul de a se supune aplicării controlului privind consumarea de alcool
sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, constituie abateri deosebit
de grave.
Art. 53. Pentru abaterile disciplinare se vor aplica sancţiunile disciplinare prevăzute în Codul
Muncii şi se va ţine cont de cauzele şi gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârşită
fapta, gradul de vinovăţie etc.
Capitolul VIII
Elevii
Art. 54 Calitatea de elev al L.T.E.V.M. Iaşi se dobândeşte prin înscrierea în învăţământul
gimnazial, admiterea conform metodologiilor pentru clasa a IX-a sau transfer conform
prevederilor legale.
Art. 55 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate
activităţile existente în programul unităţii şcolare.
Art. 56 Elevii au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de legislaţia şcolară: R.O.F.U.Î.P.,
R.O.F. al L.T.E.V.M., Statutul Elevului: drepturi educaționale, drepturi de asociere și
expresie, drepturi sociale, drepturi conexe.
(1) Drepturi educaționale, de care beneficiază elevii L.T.EV.M. sunt:
a. acces gratuit la educație în sistemul de învățământ public. Elevii au dreptul
garantat la un învățământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea
studiilor;
b. dreptul de a beneficia de învățământ de calitate;
c. dreptul de a beneficia de educație în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie
internaţională;
d. dreptul de a nu fi supus vreunei forme de discriminare din partea personalului
didactic sau administra unității de învățământ. Unitatea de învățământ se va asigura că niciun
elev nu este supus discriminării sau hărțuirii din cauza rasei, etniei, limbii, religiei, sexului,
convingerii, dizabilității, naționalității, cetățeniei, vârstei, orientării sexuale, identității de gen,
stării civile, cazierului, tipului familiei, situației sociale, problemelor medicale, capacității
intelectuale, precum și altor tipuri de discriminare neenumerate;
e. dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite;
f. dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară,
profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de
L.T.E.V.M., fiindu-le asigurată cel puțin o oră de consiliere psihopedagogică pe an.
g. recunoașterea dreptului de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele
obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform
legislației în vigoare și a eventualelor contracte dintre părți;
h. dizabilitatea nu poate împiedica elevul din urmarea cursurilor învățământului de
masă în cazul în care își exprimă opțiunea în acest sens, fiind luate toate măsurile pentru
integrarea acestora într-un mediu propice;
i. dreptul de a contesta notele obținute la evaluările scrise. Elevul are dreptul de a
solicita reevaluarea cunoștințelor în cazul în care se consideră nedreptățit de modul în care a
fost desfășurată evaluarea, ori a rezultatelor evaluării. Contestația se adresează directorului în
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notei de către părinte sau tutore sau
elev, în cazul în care acesta are peste 14 ani și se soluționează de alte două cadre didactice
specializate în disciplina respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare.
j. dreptul de a beneficia de cursuri opționale alese, în vederea obținerii de trasee
flexibile de învățare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr
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minim de cursuri opționale la decizia unității de învățământ și/sau facultative din totalitatea
cursurilor oferite de unitatea de învățământ, la propunerea, respectiv alegerea fiecărui elev în
parte și în urma avizului acordat de Comisia de curriculum a L.T.E.V.M., din care va face
parte minim un reprezentant al elevilor cu drept de vot. Elevii pot participa într-un număr
limitat, stabilit de către Consiliul de Administrație, la materiile opționale alese de către alte
clase din unitatea de învățământ, acestea fiind echivalate ulterior cu cele ale clasei proprii.
k. dreptul de a avea acces gratuit la baza materială și academică a L.T.E.V.M.,
inclusiv acces la bibliotecă, săli și spații de sport, computere cu internet, precum și alte
resurse necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în
limitele resurselor disponibile. L.T.E.V.M. oferă acces neîngrădit și gratuit la toate
materialele necesare realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul programului de
funcționare;
l. dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie și de asociere;
m. dreptul de a refuza participarea la orele de curs pentru mai mult de șapte ore pe zi
sau treizeci de ore pe săptămână, cu excepția orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a
istoriei și tradiției minorităților naționale, conform legii. Absențele înregistrate în urma
neparticipării la orele mai sus menționate vor fi motivate din oficiu de către profesorul
diriginte.
n. dreptul de a primi informații referitoare la componența materiei pe parcursul
întregului semestru, inclusiv prin intermediul unei fișe de disciplină;
o. dreptul de a beneficia de stabilitatea obiectivelor educaționale, precum și de o
evaluare predictibilă, în front comun cu elevii, care să permit înțelegerea așteptărilor cadrului
didactic de către principalul actor al sistemului de învățământ. Dreptul de a își exprima opinia
față de profesor și întreaga clasă în legătură cu strategia educațională pe care dorește ca
profesorul să o adopte.
p. dreptul de a participa la disciplina religie, conform convingerilor personale de
dogmă și credință ale cultului din care face parte, prin depunerea unei cereri scrise la
secretariatul L.T.E.V.M. Pentru elevii cu vârsta de până în 14 ani, părinții sau tutorele legal
instituit pot adresa o notificare prin care își înscriu copilul de la disciplina religie. Elevii care
au împlinit vârsta de 14 ani pot notifica, fără necesitatea încuvințării părinților, conducerea
L.T.E.V.M. asupra faptului că doresc sau nu să se înscrie la orele de religie, sau să se retragă
de la acestea, în conformitate cu prevederile art. 491 din Codul Civil, coroborat cu art. 18 din
Legea educației naționale. Este interzisă imixtiunea cadrelor didactice sau a altor factori
externi în procesul de alegere a participării la ora de religie.
q. dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maxim 10 zile lucrătoare;
r. dreptul de a fi informat și consultat, fără întârziere, despre deciziile administrative
ce pot afecta calitatea actului educațional, prin elevii reprezentanți;
s. dreptul de a învăța în săli adaptate și cu un număr adecvat de elevi;
t. dreptul de a fi informat cu privire la orice evaluare scrisă cu cel puțin trei zile
înainte;
u. dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi
obligați de profesori sau de conducerea L.T.E.V.M., la concursuri școlare, olimpiade și alte
activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ sau de către terți, în palatele și
cluburile elevilor, în bazele sportive de agrement, în taberele și în unitățile conexe
inspectoratelor școlare județene, în cluburile și în asociațiile sportive, cu respectarea
prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora;
v. dreptul de a primi premii și recompense, pentru rezultate deosebite la activitățile
școlare și extrașcolare;
w. dreptul de a avea acces la documentele proprii ce țin de situația școlară în mod
gratuit;
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x. dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor
urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor;
y. dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu
particularităţile de vârstă şi individuale;
z. în conformitate cu prevederile legale, elevii care suferă de boli cronice sau de
afecţiuni, pentru care sunt spitalizaţi mai mult de 4 săptămâni, au dreptul de a fi şcolarizaţi, în
grupe sau clase, în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi. Elevii care sunt
nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, au dreptul la şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă
determinată, conform legii.
(2)Drepturile de asociere și expresie de care beneficiază elevii sunt:
a. dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări
care promovează interesele elevilor, inclusiv dar nu limitat la grupuri și organizații
intelectuale, non-formale, economice, sociale, recreaționale, culturale sau altele asemenea.
b. dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor, de a înființa grupuri
informale ale elevilor la nivelul L.T.E.V.M.;
c. dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau implicare din
partea personalului didactic sau administrativ;
d. dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și
de a le distribui elevilor din unitatea de învățământ, fără a aduce atingere securității naționale,
constituie atacuri xenofobe, discriminatorii și altele asemenea. Cenzura de orice fel este
interzisă;
e. dreptul de a participa la ședințele consiliilor și comisiilor L.T.E.V.M., prin elevii
reprezentanți;
f. dreptul ca opiniile proprii să nu fie cenzurate în timpul orelor, chiar dacă contravin
opiniilor cadrului didactic;
(3)Drepturi sociale de care beneficiază elevii L.T.E.V.M sunt:
a. dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, pe
tot parcursul anului calendaristic. Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale,
precum și cei instituționalizați beneficiază de gratuitate;
b. dreptul de a beneficia de decontarea integrală a cheltuielilor de transport, în cazul în
care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 84
alin. (3) din Legea educației naționale. Decontarea integrală a cheltuielilor de transport se
realizează din bugetul ministerului educației, prin unitățile de învățământ la care sunt
școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km. Elevilor care locuiesc la internat sau în
gazdă beneficiază de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe
semestru;
c. dreptul de a beneficia, în conformitate cu legea, de burse sociale, de studiu și de
merit, precum și de ajutoare sociale și financiare în diverse forme.
d. dreptul ca elevii din învăţământul dual să beneficiază de susţinere financiară
acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială
“Bursa profesională”, prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite
prin Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a
costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual.
Suplimentar, elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei
acordate din fonduri publice (Legea educaţiei naţionale, art. 25).
e. dreptul ca elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă,
să beneficieze de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante;
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f. dreptul ca elevii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de
învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, să
beneficieze de asistență socială constând în alocație zilnică de hrană, a rechizitelor școlare, a
îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de
protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul Direcțiilor Generale Județene de
Asistență Socială și Protecția Copilului;
g. dreptul de a avea condiții de acces și de studiu adaptate dizabilităților sau
problemelor medicale, dacă este cazul;
h. dreptul de a beneficia de locuri în tabere și școli de vară, în condițiile stabilite de
autoritățile competente;
i. dreptul de a beneficia de asistență medicală gratuită, în condițiile legii. L.T.E.V.M.
asigură existența unui cabinet medical, care să fie accesibil pe toată perioada desfășurării
orelor de curs și să dispună de toate dotările necesare prevăzute de legislația în vigoare;
j. dreptul de a putea contesta deciziile individuale adoptate de către Consiliul de
Administrație și de către Consiliul Profesoral, în baza legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ;
k. dreptul de a nu le fi confiscate sub nicio formă bunurile personale de către cadrele
didactice sau director, în conformitate cu prevederile art. 44 alin (8) din Constituția
României.
(4) Drepturile conexe de care beneficiază elevii L.T.E.V.M sunt:
a. dreptul de a avea acces în unitatea de învățământ, în timpul programului, fără
limitări din partea conducerii sau a serviciului de pază. Unitatea de învățământ nu poate
interzice accesul elevilor în incinta unității, în timpul programului școlar;
b. dreptul de a nu fi supus unor sancțiuni colective. Unitatea de învățământ sau cadrele
didactice nu pot, sub nicio condiție, să aplice sancțiuni colective; fiecare elev poate fi
sancționat doar pentru propria culpă.
c. dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte de studiu, adeverințe, foaie matricolă și
altele asemenea; Unitățile de învățământ vor emite documentele solicitate într-un termen de
cel mult zece zile lucrătoare;
d. dreptul de a întrerupe și relua studiile, în conformitate cu legislația în vigoare;
e. dreptul de a învăța în spații amenajate, alături de un număr total de elevi ce trebuie
să fie în concordanță cu resursele de care dispune unitatea de învățământ și cu numărul de
cadre didactice, conform legii;
f. dreptul de a avea acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte
manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români
din afara granițelor țării, potrivit prevederilor art. 84, alin. (5) din Legea educației, cu
modificările și completările ulterioare;
g. dreptul de a avea acces la toate regulamentele, deciziile, dispozițiile și alte
asemenea documente ale L.T.E.V.M., în cazul în care există un interes legitim și cu
protejarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001;
h. dreptul de a beneficia de pregătire și stagii de practică, în conformitate cu
specializarea avută, în condițiile legii;
i. dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele
oficiale de e-mail ale unităților de învățământ preuniversitar și de a primi răspuns scris, în
condițiile legii;
j. elevii cu capacitate de exercițiu restrânsă au dreptul de a solicita schimbarea unui
cadru didactic al clasei cu susținerea a jumătate plus unu din totalul de elevi ai clasei, printr-o
cerere către conducere în care se va prezenta temeiul acțiunii.
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k. Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar gratuit înregistrat de
unitatea de învăţământ al diplomei de bacalaureat/atestatului de competenţe profesionale şi de
a i se comunica punctajul acordat;
l. Dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Județean al
Elevilor, cu avizul Consiliului Național al Elevilor, conținând informaţii referitoare la:
drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la
dispoziţie de unitatea de învăţământ, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii,
informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi
alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate.
m. Dreptul de a avea profesori numiți în mod nediscriminatoriu. În vederea asigurării
transparenței educaționale și principiului echității, consiliul profesoral stabilește diriginții
claselor, iar comisiile metodice stabilesc profesorii corespunzători disciplinelor aferente din
fiecare clasă.
n. elevilor li se vor respecta drepturile prevăzute de OMS 1955/1995.
o. dreptul de a refuza orice semn distinctiv, atunci când apreciază că acesta nu îi
sporește siguranța, îi restrânge libertatea de exprimare, dreptul de a dispune de propriul corp
sau propriile bunuri sau acesta este implementat abuziv, cu scopul de a intimida elevii.
(5) Segregarea şcolară
Segregarea şcolară este interzisă în cadrul L.T.E.V.M Iași sub toate formele.
Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iași promovează cu prioritate
principiile şcolii incluzive, asigurând valorificarea diversităţii socio-etno-culturală. În cadrul
L.T.E.V.M Iași toți elevii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi fără excluderi
generate de originea etnică sau de limba maternă, dizabilităţi și/sau cerinţe educaţionale
speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele școlare.
În cadrul L.T.E.V.M sunt interzise toate formele de segregare, după cum urmează:
segregare pe criteriu etnic; segregare pe criteriul dizabilității și/sau al cerințelor educaţionale;
segregare pe criteriul performanțelor școlare, segregare pe criteriul statutului socio-economic
al părinţilor/familiilor, segregare pe criteriul mediului de rezidenţă.
Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei
forme de segregare școlară exercită următoarele atribuţii în domeniul prevenirii, eliminării
sau sancţionării oricărei forme de segregare şcolară:
a. monitorizează sistematic, anual, toate formele de segregare şcolară (pe toate
criteriile) în cadrul şcolii, prin colectarea tuturor indicatorilor stabiliţi prin metodologiile de
monitorizare a segregării şcolare, centralizarea lor la nivelul unităţii şcolare şi raportarea lor
către inspectoratul şcolar judeţean;
b. verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru
toate criteriile de segregare şcolară şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de
segregare şcolară, ca la constituirea claselor de început de nivel de studii să se asigure
mixarea elevilor astfel încât diversitatea socială, etnica, culturală etc. A circumscripţiei
şcolare să fie reflectată în fiecare clasă/clădire/ultimele două bănci/altele etc.;
c. verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru
toate criteriile de segregare şcolară şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de
segregare şcolară, modalitatea de repartizare a elevilor între clădirile L.T.E.V.M Iași
d. verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru
toate criteriile de segregare şcolară, modalitatea de repartizare a elevilor şi cadrelor didactice
pe clase;
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e. verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru
toate criteriile de segregare şcolară şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de
segregare şcolară, modalitatea de repartizare a elevilor în ultimele două bănci;
f) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru
toate criteriile de segregare şcolară şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de
segregare şcolară, reflectarea diversităţii sociale, etnice, culturale etc. În spaţiul şcolar şi în
activităţile didactice curriculare şi extracurriculare;
g. verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru
toate criteriile de segregare şcolară şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de
segregare şcolară, reflectarea diversităţii sociale, etnice, culturale etc. În structurile de
conducere sau organismele consultative ale L.T.E.V.M (de exemplu, consiliul de
administraţie, comitetul de părinţi etc.);
h. identifică nevoile de resurse umane necesare în procesele de incluziune
educaţionala şi recomandă directorului L.T.E.V.M Iaşi angajarea acestor resurse umane (de
exemplu mediator şcolar, consilier şcolar, cadre didactice aparţinând grupurilor minoritare
sau vulnerabile, cadru didactic de sprijin etc.);
i. elaborează şi coordonează implementarea planului de desegregare şcolară şi
incluziune educaţionala în momentul în care identifică o situaţie de segregare şcolară;
j. raportează inspectoratului școlar judeţean progresul realizat în cadrul implementării
planului de desegregare şcolară şi incluziune educaţionala;
k. elaborează proiecte având ca obiectiv desegregarea şcolară şi incluziunea
educaţionala;
M) elaborează planul de acomodare rezonabilă şi accesibilizare a unităţii de învăţământ
pentru incluziunea educaţionala a elevilor cu dizabilităţi;
l. elaborează şi coordonează implementarea unor campanii de conştientizare şi
comunicare în circumscripţia sa şcolară pentru părinţi, elevi, autorităţi locale şi judeţene
pentru promovarea educaţiei incluzive de calitate, pentru promovarea interculturalităţii sau
pentru acţiuni de desegregare şcolară;
m. propune conducerii L.T.E.V.M Iași parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale,
autorităţile centrale, judeţene şi locale, cu alte organizaţii specializate etc. În domeniul
desegregării şcolare şi incluziunii educaţionale;
n. propune Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul unităţii de
învăţământ programe, măsuri şi activităţi de îmbunătăţire a calităţii în domeniul desegregării
şcolare şi incluziunii educaţionale.
L.T.E.V.M Iași are obligaţia să monitorizeze anual fiecare formă de segregare şcolară,
în conformitate cu metodologia de monitorizare specifică fiecărui criteriu.
Art. 57 Accesul elevilor la secretariat este permis zilnic între orele 12,00-14,00, iar la
bibliotecă şi cabinetul medical conform programului afişat în ambele corpuri de şcoală.
Art. 58
(1) Accesul elevilor în incinta unităţii şcolare este permis numai pe baza carnetului de
elev, vizat pentru anul şcolar în curs sau a ecusonului; în carnetul de elev, la mențiuni,
profesorul diriginte specifică dacă este navetist și orele de plecare/sosire;
(2) Legitimarea elevilor la intrarea în instituţie se face de către profesorii de serviciu sau
serviciul de pază.
Art. 59 Îndatoririle elevilor L.T.E.V.M. Iași sunt următoarele:
a. să cunoască şi să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P., R.O.F., Statutul Elevului, regulile de
circulaţie, normele de sănătate și securitate în muncă, de prevenirea şi stingerea incendiilor,
de protecţie civilă şi de protecţie a mediului;
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b. să frecventeze cursurile şi orele de instruire practică, conform orarului clasei, să se
pregătească ritmic pentru fiecare disciplină de studiu şi să aibă un comportament decent în
timpul acestora. Elevii au obligaţia de a recupera materia şi de a-şi face temele la zi atunci
când absentează, motivat sau nemotivat de la ore;
c. de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru
trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
d. de a avea un comportament civilizat, de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară
decentă, adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare
si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar (ecusonul la loc vizibil,
cămașa albă și cravata cu emblema școlii);
e. să sesizeze reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în
pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice;
f. să păstreze curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
g. să efectueze serviciul pe clasă;
h. de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie
de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în
pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate;
i. de a prezenta documentele pentru motivarea absențelor în cel mult 7 zile școlare de la
data înregistrării absențelor, astfel:
- scutirile medicale sunt aduse de elevi la cabinetul medical, pentru a fi vizate, iar
ulterior, elevii le preiau și le predau profesorului diriginte pentru motivarea absențelor;
- în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza
cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale
elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare
de către diriginte și aprobate de către directorul unităţii.
j. În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta
personal profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. (OMEN
5079, art 102, alin. 3).
Art. 60 Este interzis elevilor și tinerilor din L.T.E.V.M. Iași:
a. să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliu educațional etc.;
b. să deterioreze bunurile din patrimoniul L.T.E.V.M. (materiale didactice și mijloace de
învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ
etc.);
c. să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor,
atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența
și intoleranța;
d. să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de
învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;
e. să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
f. să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul L.T.E.V.M. droguri,
substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;
g. să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme
sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea
fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi
de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din
unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
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h. să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic
în incinta unităţilor de învăţământ;
i. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor.
Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul
orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ
sau în situaţii de urgenţă;
j. să înregistreze activitatea didactică. Prin excepție de la această prevedere, este permisă
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
k. să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență;
l. să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste
violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de
învăţământ;
m. să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în
afara ei;
n. să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
o. să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar fără avizul
profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte, cu excepţia elevilor majori;
p. să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi
al diriginţilor;
r. să îşi parcheze maşina personală în curtea şcolii;
s. să afecteze imaginea şcolii prin activităţi desfăşurate în perimetrul şcolii sau în afara ei, în
timpul sau în afara orelor de curs;
t. să vină la şcoală cu bijuterii valoroase, cu gadgeturi scumpe (telefoane, smartphone-uri,
tablete, laptopuri etc.) sau sume mari de bani deoarece şcoala nu răspunde de dispariţia
obiectelor personale de valoare ale elevilor şi nici de recuperarea lor
Art. 61 Sancţionarea elevilor
(1) Elevii LTEVM care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare,
inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform
prevederilor prezentului regulament.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de
învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara
perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de
unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele :
a) observația individuală
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bursă socială/bani de liceu/bursa
profesională;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă
unitate de învățământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatricularea.
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau
ulterior, după caz.
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este
interzisă în orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
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(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.
Art. 62
(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie
însoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea
se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.
Art. 63
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu
menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea sau a oricărui cadru didactic care
identifică o abatere disciplinară
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au
petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în
registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat
consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/
tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru
nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare. (de ex: două mustrări scrise în
cazul fumatului atrage după sine scăderea notei la purtare cu 1 punct)
Art. 64
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 65
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează
într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 66
(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de
la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de
director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal.
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 67
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în
care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.
(2) Exmatricularea poate fi:
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a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de
învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă
de timp.
Art. 68
(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de
învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru
abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al
unităţii de învăţământ.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din
totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de
studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica
numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral,
în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 69
(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor
din ciclul superior al liceului pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal
Art. 70
(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o
perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului pentru abateri deosebit de
grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens,
directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni,
împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave
săvârşite de elevul propus spre sancţionare.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal.
Anularea sancţiunii
Art. 71
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se
reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 61, alin.
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(4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8
săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea
privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către
entitatea care a aplicat sancţiunea.
Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs
Art. 72
(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe
semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Pagube patrimoniale
Art. 73
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul
Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie
bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de
studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea
manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru
distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.
Contestarea
Art. 74
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 61 se adresează, de
către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, Consiliului
de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la
aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă
şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de
învăţământ, conform legii.
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul
Educaţiei Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.
Art. 75 Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice ori a substanţelor cu caracter halucinogen în
şcoală, grupurile sanitare şi curtea şcolii, violenţa verbală şi/sau fizică se sancţionează cu
observație individuală (prima abatere) și mustrare scrisă (a doua abatere) cu scăderea notei la
purtare. Elevii care fumează în școală sau în perimetrul acesteia vor fi sancționați conform
Legii nr. 15/2016, art. 3.
Art. 76 Utilizarea telefoanele mobile în timpul orelor de curs se sancţionează cu observație
individuală (prima abatere) și mustrare scrisă (a doua abatere) cu scăderea notei la purtare.
Art. 77 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se
disting prin comportament exemplar pot primi recompensele prevăzute în Statutul Elevului.
Art. 78 Transferul elevilor unităţii şcolare se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în
R.O.F.U.Î.P.
Art. 79 Părinții elevilor care solicită transferul în şcoală pot contribui cu resurse financiare
prin sponsorizări acordate Asociaţiei părinţilor.
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Capitolul IX
Părinții
Art. 80 Drepturile și îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali sunt cele
prevăzute de R.O.F.U.Î.P.
Art. 81 L.T.E.V.M. încheie cu părintii, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii
elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și
obligațiile reciproce ale părților.
Art. 82 Adunarea generală a părinților, Comitetul de părinți și Consiliul reprezentativ al
părinților funcționează și au atribuțiile prevăzute de R.O.F.U.Î.P.
Art. 83 Asociația părinților din L.T.E.V.M. funcționează conform statutului.
CAPITOLUL X
Dispoziții finale
Art. 84 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat
derulării examenelor naționale.
Art. 85 Prevederile R.O.F. se completează cu regulamentele celorlalte organisme de
conducere şi coordonare care funcţionează la nivelul unităţii şcolare, prin sarcinile şi
atribuţiile stabilite fiecărui salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile interne emise de către
conducerea unităţii.
Art. 86 Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor prezentului
regulament atrage după sine sancţionarea disciplinară.
Art. 87 Personalul unităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate
întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestuia, dacă acestea nu afectează prestigiul
învăţământului, al unităţii şi nu contravin profesiei pe care o exercită.
Art. 88
(1) Regulamentul de organizare și funcționare intră în vigoare după dezbaterea și avizarea lui
în Consiliul profesoral și aprobarea în Consiliu de administrație al L.T.E.V.M.
(2) Regulamentul de organizare și funcționare va fi revizuit la începutul fiecărui an şcolar.
(3) Directorul adjunct, şefii de catedră, şefii de compartimente şi diriginţii vor prelucra la
nivelul sectoarelor şi colectivelor prevederile lui şi vor urmări permanent îndeplinirea lor.
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Anexe
Anexa nr 1/ ROF/ 05.09.2019

TOTAL CLASE: 41 + 3 ADS
412

LICEU+PROF

19 corp A
202corp B

ADS3

3
1 cls an I
1 cls an II
1 cls an III+IV

TOTAL CLASE LICEU PE DOMENII
ECONOMIC/COMERȚ

TURISM ȘI

INDUSTRIE

ALIMENTAȚIE

ALIMENTARĂ

LICEU 18
21

ÎNV. PROF 3

LICEU 12
16

2

ÎNV. PROF 4

4 Liceu

NUMĂR CLASE PE NIVEL: 11 clase cls a IX a , 10 clase cls a X a, 9 clase cls a XI a, 9 clase cls a XII a, 1
CLS GIMNAZIU
3
La ADS numărul final de clase se va cunoaşte după data de 15 septembrie, cand se va finaliza înscrierea
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REPARTIŢIE CLASE/SĂLI AN ŞCOLAR 2019-2020
CORP A (str. Sf. Andrei nr. 70)
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Clasa

IX A
IX B
IX D
IX F
IX I
XC
XB
XA
XE
XF
XI A
XI B
XI C
XI D
XI E
XII B
XII D
XII E
XII H

Specializare

TAE
TA
IA
TAC
prof-BUC
TA/OB
TA/TT
TAE
TAE
TAC
TAE
TAC
TA/TT
TIA
TA/TG
TA/OB
TIA
TAE
TAC

Nr săpt.
practică

3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5

Nr. Săpt.
teorie

Data
finalizare an
școlar

34
34
34
34
32
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
28
28
28
28

26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020

Parter – Cabinet Medical
Etaj 1 – Cabinet Psihologic
II-3 Laborator Informatica
II -4 Laborator FEX
II-5 Birou POSDRU
II -6 Laborator Chimie
Etaj III - Biblioteca

Diriginte

Sala

GRUMEZA IRENA
BURUIANĂ OANA
DUMITRAȘ DANIELA
CORBAN DANIELA

I-6
III-3
I-5
III - 6
III-7
I-1
I-4
III-2
III-5
II-2
II-6
I-3
P-1
I-2
II-1
P-3
P-2
III - 1
III - 4

RUSU RADU

PIFTOR ROSITTA
ILISOI ELENA
BRANZA GEANINA
BRUNELLO ADRIAN
DUCEAC ANA
ONICIUC CARMEN
TRIFAȘ LUISA
LIVADARU DANIELA
VIUSENCO OLTEA
BALAN AURORA
ANTOHI ALINA
INCULEȚ CARMEN
ANDREI TEODORA
PINTILIE MIHAELA

CORP A
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Nr.
elevi

REPARTIŢIE CLASE/SĂLI AN ŞCOLAR 2019-2020
CORP B (str. Plăieşilor nr. 9)

Nr.

Clasa

Specializare

Nr săpt.
practică

Nr. Săpt.
teorie

Data
finalizare an
școlar

1.

IX C

TA

3

34

26.06.2020

2.
3.
4.
5.

IX E
IX G
IX H
IX J

TAE
TAC
TA

3
3
3
5

34
34
34
32

26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

6.

IX K

5

32

7.
8.
9.
10.
11.

XD
XG
XH
XI
XJ

3
3
3
3
9

12.
13.
14.
15.
16.
17.

XK
XI F
XI G
XI H
XI I
XI J

18.
19.
20.
21.
22.

XII A
XII C
XII F
XII G
XII I

prof.COMVANZ

prof-.
OSPAT
IA
TAC
TA/TG
TAE
prof COMVANZ

prof BUC
TAE
TAC
TA/OB
prof BUC
prof COMVANZ
TA /TG
TA/TG
TAE
TAE
TAC

Diriginte

Sala

COŢOVANU
ALEXANDRINA
JESCU LIANA

II - 8

PĂTRĂŞOAIA SIMONA

I-7
I-6

VÎRLAN DANIELA

I-8

BUDU MĂDĂLINA

P-5

26.06.2020

ROGOJINĂ MIHAELA

I-4

34
34
34
34
28

26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

BOIȚĂ RAMONA

9
4
4
4
10
10

28
33
33
33
27
27

26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

5
5
5
5
5

28
28
28
28
28

29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020

P1 sala activităti extaşcolare
P3 Laborator FEX
I-5 Laborator fizică/biologie
I-4 Laborator Informatica
I -9 Laborator Chimie
I 10 Birou ADMINISTRATIV
Etaj 1 – Biblioteca , Cabinet Psihologic
Parter – Cabinet Medical

VASILIU LOREDANA
PALADE DRAGOS
PAVAL CTIN
BEJANARU
PETRONELA
HORDILĂ LUIZA
STOIAN IRINA
PATRICHI ANCA
LUCA ANA
MISTREANU SILVIA
VADANA MIHAELA
IFRIM VIOLETA
MIHĂILĂ LILIANA
AMĂRIUȚEI DANIELA
SĂCĂLUȘ ANCA
CARPEN CORNELIU

CORP B

33

II - 3
II-1
II - 7
P-7
I-2
II-2
I-1
II-4
II-11
I-3
II-10
P-2
Lab fiz
II- 5
II - 6
II - 9

Nr.
elevi

Anexa 2
EXTRAS LEGISLATIV - NORME METODOLOGICE
PRIVIND EFECTUAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ AL PERSONALULUI
DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Art. 1. Aceste Norme Metodologice sunt elaborate în baza art.252, alin. (3), art. 267, art. 268, art.
247, art. 270, art. 280, alin. (2), lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, OMEN 5559/2011
Art. 2. Cadrele didactice1 beneficiază de dreptul la concediul anual de odihnă cu plata în perioada
vacantelor şcolare, cu o durata de 62 de zile lucrătoare.
1
Prin cadre didactice sau personal didactic se înţelege personalul didactic de predare.
În cazuri justificate, conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul legal,
persoanele
în
cauză
urmând
a
fi
remunerate
pentru
munca
depusă.
Neefectuarea concediului anual de odihnă dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele
anului şcolar următor.
Art. 3. Personalul didactic beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală, dacă a funcţionat în
baza unui contract individual de muncă în tot cursul anului şcolar.
În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar, durata concediului de odihnă
este proporţională cu perioada cuprinsă între data angajării şi sfârşitul anului şcolar (câte 6 zile
lucrătoare pentru fiecare lună integral lucrată).
Art.4. Cadrele didactice care au funcţionat ca suplinitori (angajaţi cu contract individual de
muncă pe durată determinată) beneficiază de concediu de odihnă, după cum urmează:
- cadrele didactice care au desfăşurat o activitate neîntreruptă întregul an şcolar primesc concediul de
odihnă cu durata integrală;
- cadrele didactice, numite după data începerii cursurilor, primesc concediul de odihnă, calculat, câte
6 zile lucrătoare pentru fiecare lună integral lucrată în învăţământ.
Personalului didactic titular sau suplinitor, care a lucrat cu contract de muncă în diferite
perioade ale anului şcolar un anumit număr de zile, i se consideră luna integral lucrată în învăţământ,
dacă din însumarea perioadelor contractelor individuale de muncă respective rezultă 30 de zile
calendaristice.
Art.5. Personalul didactic titular care a funcţionat în alte sectoare de activitate cu contract
individual de muncă şi a venit în învăţământ beneficiază de concediul legal de odihnă cu durata
integrală, dacă a funcţionat în tot cursul anului şcolar.
În cazul în care personalul didactic a revenit la catedra în cursul anului şcolar, durata
concediului de odihnă va fi proporţională cu perioada cuprinsă între data angajării şi sfârşitul anului
şcolar.
Art.6. Concediul de odihnă neacordat, de către unitatea de învăţământ, cadrelor didactice transferate
se va acorda acestora de către unitatea de învăţământ la care au fost transferate. Indemnizaţia de
concediu va fi suportată de către cele doua unităţi, proporţional cu perioada lucrată la fiecare dintre
acestea în cursul anului şcolar respectiv; în acelaşi mod se va proceda şi în cazul în care concediul de
odihnă a fost efectuat înainte de transferare.
Art. 7. Specialiştii din alte sectoare de activitate, care au fost angajaţi prin în învăţământ ca personal
didactic cu contract individual de munca pe durata nedeterminată sau determinată (suplinitori),
beneficiază de concediul de odihnă prevăzut pentru cadrele didactice, proporţional cu perioada lucrată
în intervalul cuprins între data angajării în învăţământ şi sfârşitul anului şcolar.
Art.8. Cadrele didactice în activitate, care îndeplinesc prin plată cu ora o normă sau o fracţiune de
normă în învăţământ, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază.
Art. 9. Programarea concediilor de odihnă se face la începutul anului şcolar de către consiliul de
administraţie sau de către senatul universităţii. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru
fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie sau de senatul universităţii, în funcţie
de interesul învăţământului şi al celui în cauză.
La programarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice, conducerea unităţii va ţine
seama, în măsura în care este posibil, şi de specificul activităţii celuilalt soţ.
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Art.10.În situaţia imposibilităţii efectuării integrale a concediului de odihnă în timpul vacanţei
de vară, concediul de odihnă se poate efectua şi în alte perioade ale anului şcolar (vacanţele de
iarnă şi primăvară), în funcţie de interesul procesului de învăţământ sau al celui în cauză.
Art. 11. Programarea concediului de odihna se va face prin decizie a conducerii instituţiei de
învăţământ, pentru întregul personal din unitate.
Art. 12. Pentru fiecare cadru didactic, încadrat după aprobarea programării concediilor de odihna pe
întreaga instituţie de învăţământ, se va stabili, în scris, o data cu semnarea contractului individual de
munca, perioada de concediu.
Art. 13. Personalul didactic care a fost în incapacitate temporară de muncă sau în concediu fără plată
întregul an şcolar sau mai mult nu are dreptul la concediu de odihnă pentru acel an şcolar.
Art.14. În cazul în care perioadele de concedii medicale şi de concedii fără plată, însumate, au fost de
12 luni sau mai mari şi s-au extins pe 2 sau mai mulţi ani şcolari consecutivi, personalul didactic are
dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat pentru anul şcolar în care a reînceput activitatea,
proporţional cu lunile lucrate, în măsura în care acesta nu a fost efectuat în anul în care a absentat de
la serviciu pentru motivele mai sus menţionate.
Art. 15. Personalul didactic care a desfăşurat activitate la catedră o parte din anul şcolar, beneficiind
de concediile plătite, are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu
numărul lunilor lucrate în anul şcolar respectiv.
Art.16. Concediul de odihna se acordă, în condiţiile stabilite prin prezentele norme metodologice, şi
personalului didactic cu contract de munca cu norma incompletă, dar nu mai puţin de o jumătate de
normă.
Art. 17. Programarea concediilor de odihnă va fi modificată, la cererea cadrului didactic, în
următoarele cazuri:
a) cadrul didactic se află în concediu medical;
b) cadrul didactic cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c) cadrul didactic este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;
d) cadrul didactic urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare
sau de specializare, în ţară ori în străinătate;
e) cadrul didactic are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune
balneoclimaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi cea indicată în
recomandarea medicală;
f) salariatul/salariata - cadru didactic - se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani.
Art. 18. Orice convenţie prin care se renunţă, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de
odihnă, este nulă de drept.
Art. 19. Pentru cei încadraţi cu fracţiuni de normă, indemnizaţia de concediu se calculează avându-se
în vedere drepturile salariale corespunzătoare, cuvenite pentru fracţiunea de normă sau fracţiunile de
normă care se iau în calcul.
Art. 20. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în
concediu.
Art. 21. Dacă în timpul concediului de odihnă intervine una dintre situaţiile menţionate la pct. 16 lit.
a), c) şi d), efectuarea acestuia va fi întreruptă.
Efectuarea concediului de odihnă va fi întreruptă în cazul în care salariata - cadru didactic intră în concediu de maternitate, precum şi în cazul în care personalul didactic este rechemat, prin
dispoziţie scrisă a conducerii unităţii, numai pentru interese de serviciu urgente sau neprevăzute, care
fac necesară prezenţa cadrului didactic în unitate. În situaţia rechemării, cei în cauză au dreptul la
rambursarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihnă în
altă localitate, echivalentă cu sumele cheltuite pentru prestaţia de care nu au mai putut beneficia din
cauza rechemării.
În cazuri bine justificate, conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul legal
de odihnă, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă, menţionate anterior, cadrele didactice au
dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când aceasta
nu este posibil, la o dată stabilită printr-o nouă programare.
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Art. 22. În cazul în care concediul început la o anumita dată este întrerupt conform punctului 20,
îndemnizaţia de concediu nu se restituie. În această situaţie se va proceda la regularizarea plaţilor în
raport cu indemnizaţia de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit
cadrului didactic pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite
pentru această perioadă, după caz, potrivit legii.
La data reprogramată pentru efectuarea părţii restante a concediului de odihnă, cadrului
didactic i se va acorda indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această perioadă.
Art.23. În cazul în care, după ce personalul didactic a efectuat concediul de odihnă, contractul
individual de muncă încetează, acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de
concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu cu
excepţia următoarelor cazuri:
a) cadrelor didactice cărora li s-au desfăcut contractele individuale de muncă, din cauza stării
sănătăţii, constatată prin certificatul medical, iar unitatea nu le-a putut oferi o altă muncă
corespunzătoare stării sănătăţii şi calificării profesionale;
b) salariaţii care au contractele individuale de muncă suspendate pentru îngrijirea copilului
bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni
intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, în baza prevederilor art.51, alin.1, lit. b din
Legea nr. 53/2003 - (Codul muncii), republicată;
c) cadrelor didactice pentru care, după desfacerea contractului individual de muncă în temeiul
prevederilor art. 61, lit. b din Legea nr. 53/2003 - (Codul muncii), republicată a intervenit
scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăriri penale, achitarea, încetarea procesului
penal.
Art.24. Prezentele norme metodologice se aplică funcţiilor didactice de predare din învăţământul
preuniversitar.
Art.25. Cadrele didactice asociate beneficiază de concediu de odihnă la unităţile unde au funcţia de
bază.
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Anexa 3.1. ROF LTEVM
Avizat,
Cojocariu Magdalena

Aprobat,
Director Prof.Dr.Cârstea Laura Maria

CERERE CONCEDIU DE ODIHNĂ CADRE DIDACTICE
AN ŞCOLAR 2019-2020 cf OMEN 5559/2011
Subsemnatul/Subsemnata______________________________________________cadru didactic la Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iaşi, angajat pe perioadă
_____________________, catedra___________________________vă rog să-mi acordaţi
zilele de concediu de odihnă aferente anului şcolar 2019-2020, după cum urmează :
Vacanta şcolara cf OMEN nr.
3.191/2019

NIVEL
INVĂŢAMÂNT

Nr zile lucrătoare

1.
2.
3.

S 22.12.2019-D 12.01.2020
S 04.04.2020- D 21.04.2020
S 26.06.2020- D 01.09.2020

LTEVM
LTEVM
LTEVM

13
10
39

4.

PERIOADA INDIVIDUALIZATĂ5

LTEVM

DA/NU4

Total = 62 zile

pentru completarea cu o zi sau
reorganizarea zilelor CO
TOTAL ZILE CO 62 ZILE

DATA
SEMNĂTURA
____________________________
Notă: 1)Personalul didactic încadrat la LTEVM, datorită specificului activităţii, poate completa
numărul de zile de concediu, anterior datei de 26.06.2020, în funcţie de încadrarea proprie
2 ) Zile final de an şcolar, pe clase, conform Grafic IPC:
- Clase terminale: a XII- a - 29.05.2020.

Anexa 3.2. ROF LTEVM

Avizat,
Ec. Dumitrescu Nicoleta

Aprobat,
Director Prof.Dr.Cârstea Laura Maria

4
5

Dacă se solicită perioada INTEGRAL, se specifică DA; în caz contrar, se punctează zilele, în mod exact
Fiecare cadru didactic, în funcţie de finalitatea cursurilor la clasele din încadrarea proprie, poate specifica
perioada de acordare a CO, diferit de propunerile anterioare, cu condiţia asigurării bunului demers didactic şi a
implicării în examenele naţionale. De exemplu, un cadru didactic care predă doar la clasele a XII-a, poate intra in
CO, începând cu 01.06.2020. Numărul zilelor de CO trebuie să fie 62 de zile lucrătoare
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CERERE CONCEDIU DE ODIHNĂ
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR CF L53/2003
Subsemnatul/Subsemnata______________________________________________angaj
at pe postul/funcţia de_________________________ la Liceul Tehnologic Economic Virgil
Madgearu Iaşi, Departamentul___________________________vă rog să-mi acordaţi zilele
de concediu de odihnă aferente anului şcolar 2019-2020, după cum urmează :
Vacanta şcolara cf OMEN nr.
3.191/2019
1.
2.
3.
4.

Nr zile lucrătoare
vacanţă

zile lucrătoare CO solicitate
Număr

Perioada

S 22.12.2019-D 12.01.2020
11
S 04.04.2020- D 21.04.2020
10
S 26.06.2020- D 01.09.2020
46
Perioada în afara vacanţelor şcolare
TOTAL ZILE CO

DATA
______________

SEMNĂTURA
______________

Notă: 1)Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea
în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime – 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare.”
2)Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între
5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară
de la nivelul unităţii/instituţie
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Anexa 4 ROF LTEVM/05.09.2019
Aprobat,
Director Prof.Dr. Cârstea Laura Maria

Program orar
departamente
LTEVM
Corp A – Str. Sf. Andrei nr 70
Tel: 0232316238 (secretariat) , 0232262214 (birou
director)

Corp B – Str Plăieşilor nr.9
Tel: 0232237539
Corp C – Str. Săulescu, nr. 17

39

DIRECTOR
PROF. DR. CÂRSTEA LAURA MARIA
AUDIENŢĂ părinţi şi elevi

Corpul A (Marți, Miercuri, Joi)
MARȚI

MIERCURI

13.00 – 15.00

12.00 – 14.00

Corpul B (Luni, Vineri)
Luni

Vineri

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00
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DIRECTORI ADJUNCŢI:
AUDIENŢĂ
1. PROF. ADRIANA DOBRI (joi corp B)
 Corpul A



Luni

Marți

Miercuri

Vineri

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

Corpul B
Joi
10.00 – 12.00

2. PROF. DR. ADRIANA MARTINIUC (joi corp A)
 Corpul B



Luni

Marți

Miercuri

Vineri

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

Corpul A
Joi
09.00 – 11.00
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PROGRAM

SECRETARIAT
Corpul A, Corp B

Corp A: Secretar-Şef Cojocariu Magdalena
Secretar Corban Irina
Corp B: Secretar Vintilă Claudia
PROGRAM DE LUCRU: Luni-joi, 8.00 - 16.30
Vineri 8.00 - 14.00
PROGRAM CU ELEVII ŞI PUBLICUL
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00
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PROGRAM CABINET MEDICAL
Corpul A
Dr. Vorniceru Ioan
Doru
Asistent
Lucica Creţu

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

8.00-15.00

-

-

8.00-15.00

-

7.00 –

-

-

7.00-15.00

15.00

PROGRAM CABINET MEDICAL
Corpul B
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Dr. Uliliuc Tamara

7.00-14.00

-

-

-

-

Dr. Vorniceru Ioan

-

-

8.00 -15.00

-

-

Doru
Asistent
Cârlescu Anişoara

7.00 – 15.00 7.00 – 15.00

7.00 – 15.00 7.00-15.00

7.00-15.00

PROGRAM
CABINET DE ASISTENŢĂ PSHIHOPEDAGOGICĂ
(Consiliere)
Psiholog: Prof. Luca Ana (program consiliere elevi)
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Corp B

Corp A

Corp B

Corp A

Corp B

8.00-11.00

8.00-11.00

08.00-11.00

8.00-11.00

08.00-11.00

PROGRAM BIBLIOTECĂ
Bibliotecar: Condurat Irina
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Corp A

Corp A

Corp B

Corp B

Corp A

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00
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DEPARTAMENTUL CONTABIL, ADMINISTRATIV-FINANCIAR
PROGRAM CONTABIL-ŞEF
DUMITRESCU NICOLETA
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Corp A

Corp A

Corp A

Corp A

Corp A

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

PROGRAM ADMINISTRATOR FINANCIAR
IONESCU ADRIAN
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Corp A

Corp A

Corp A

Corp A

Corp A

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

Acordare
Burse
Cand este
cazul

PROGRAM
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
IORDAN MIHAIELA
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Corp B

Corp A

Corp A

Corp A/C

B

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

PROGRAM INGINER DE SISTEM
Muşac Gabriel
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Corp B

Corp B

Corp A

Corp A

Corp A

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00
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Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

Anexa 5
Nr. _______ / _________ 2020
(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………
Specialitatea……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii
ale evaluării
1.
Proiectarea
activităţii.

Criterii de
performanţă
1.1.Respectarea programei şcolare, a
normelor de elaborare a documentelor de
proiectare, precum şi adaptarea acesteia
la particularităţile grupei/clasei.

Pct.
MAXIM

Indicatori
de performanţă
1.1.1.Respectarea programei şcolare
1.1.2.Respectarea normelor de elaborare a documentelor de proiectare.

1
1

1.1.3.Adaptarea programei şi documentelor de proiectare la particularităţile
clasei/întocmirea de programe şcolare adaptate (CES, ADS, propunere programa
RED, etc)
1.1.4. Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine

1

Auto
evalu
are

Punctaj Acordat
Evaluare
Evalua
Catedră
re
CA

1

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Validare
Consiliul
Profesoral
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aspectele teoretice cu cele practice / să promoveze interdisciplinaritatea

1.2.Implicarea în activităţile de proiectare
a ofertei educaţionale la nivelul unităţii.

1.3.Folosirea TIC
proiectare.

în activitatea de

1.4.Proiectarea
unor
activităţi
extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare,
nevoile
şi
interesele
educabililor, planul managerial al unităţii.
2.
Realizarea
activităţilor
didactice

2.1.Utilizarea unor strategii didactice care
asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice

2.2.Utilizarea eficientă a resurselor
materiale din unitatea de învăţământ în
vederea optimizării activităţilor didactice

1.1.5. Realizarea și predarea documentelor de proiectare, responsabilului de
catedră/comisie, în timpul menţionat de conducerea şcolii
1.2.1.Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale a şcolii
(materiale promo, ghid, tehnici TIC promo, film promo scoala,etc)

1

1.2.2. Implicarea în activități de fundamentare Ofertă și Participarea la Salonul
Ofertelor Educațional, implicarea elevilor în activități ce susțin acest eveniment
12.3. Implicarea în alegerea și proiectarea CDȘ, CDL

1

1.3.1.Folosirea TIC în activitatea de proiectare (se detaliaza in Raport Tehnicile
utilizate)
1.3.2.Transmiterea pe mail a tuturor documentelor cerute de responsabilii de
catedră/comisie sau conducerea şcolii.
1.3.3.Realizarea de materiale didactice corelate metodelor activ-participative
1.4.1.Proiectarea activităţilor extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,
cu nevoile şi interesele elevilor, cu planul managerial al unităţii.
1.4.2.Redactarea corectă a documentelor de proiectare, a situaţiilor şcolare,
transmiterea şi predarea în timp util
TOTAL
15 p.
2.1.1.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de
autoevaluare.
2.1.2.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de lucru
în echipă.
2.1.3.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă caracterul aplicativ
al învăţării.
2.1.4.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de
comunicare.
2.1.5.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de
analiză şi gândire logică.
2.1.6.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi formarea şi dezvoltarea
competenţelor specifice.
2.1.7.Adaptarea strategiilor didactice la particularităţile clasei
2.2.1.Utilizarea eficientă a resurselor materiale
2.2.2.Utilizarea eficientă a resurselor TIC
- platforme educaționale

2

0.5
1
1.5
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
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inclusiv TIC.

3.
Evaluarea
rezultatelor
învăţării.

- programe educaționale online
- resurse digitale
2.3.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea 2.3.1.Evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.
0,5
activităţilor realizate.
2.3.2.Diseminarea activităţilor realizate.
0,5
2.4.Organizarea
şi
desfăşurarea 2.4.1.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare conform normelor 1
activităţilor extracurriculare, participarea şi procedurilor
la acţiuni de voluntariat.
2.4.2.Participarea la acţiuni de voluntariat
2
2.5.Formarea deprinderilor de studiu 2.5.1.Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă prin pregătirea 2
individual şi în echipă în vederea suplimentară pentru examenele naţionale, examenul de certificare a calificării
formării/dezvoltării competenţei de ,,a pentru absolvenţii învăţământului liceal și profesional (în Raport se specifică
învăţa să înveţi‘’.
graficul și programul de pregătire)
2.5.2. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă prin pregătirea 3
suplimentară pentru olimpiade, concursuri, târguri ale firmelor de exerciţiu,
competiţii etc (în Raport se specifică graficul,concursul și programul de pregătire)
TOTAL
25p
3.1.Asigurarea
transparenţei 3.1.1.Stabilirea şi explicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare la clasă
2
criteriilor, a procedurilor de evaluare.
3.1.2.Asigurarea transparenţei rezultatelor activităţii de evaluare, prin notarea ritmică 2
în catalog.
3.1.3.Asigurarea transparenţei rezultatelor activităţii de evaluare, prin trecerea notelor 1
în carnetul de elev
3.2.Aplicarea
testelor
predictive, 3.2.1.Aplicarea testelor predictive
1
interpretarea
şi
comunicarea
3.2.2.Interpretarea şi comunicarea rezultatelor
2
rezultatelor

3.3.Utilizarea diverselor instrumente de
evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unică.

3.4.Promovarea
autoevaluării
şi
interevaluării.
3.5.Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor
educaţionali.

3.2.3.Stabilirea planului de măsuri amelioratorii
3.3.1.Utilizarea evaluării ritmice
3.3.2.Utilizarea evaluării sumative
3.3.3.Utilizarea referatelor, portofoliilor şi a altor instrumente alternative de evaluare.

1
2
1
1

3.3.4.Utilizarea instrumentelor de evaluare unică (evaluator la simularea examenelor
naţionale, olimpiade sau concursuri la nivel de școală)
3.4.1 Promovarea autoevaluării şi interevaluării

2

3.5.1.Aplicarea şi interpretarea chestionarelor de satisfacţie pentru elevi în colaborare
cu CEAC
3.5.2.Aplicarea şi interpretarea chestionarelor de satisfacţie pentru părinţi în colaborare
cu CEAC

1

1

1
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3.6.Coordonarea
elaborării
portofoliului educaţional ca element
central al evaluării rezultatelor
învăţării.
4.
Management
ul clasei de
elevi.

4.1.Stabilirea unui cadru adecvat
(reguli de conduită, atitudini, ambient)
pentru desfăşurarea activităţilor în
conformitate cu particularităţile clasei
de elevi.
4.2.Monitorizarea comportamentului
elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale.

4.3.Cunoaşterea, consilierea şi tratarea
diferenţiată a elevilor.
4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea
exemplelor de bună practică.
5.
Management
ul carierei şi
al dezvoltării
profesionale.

5.1.Valorificarea
competenţelor
ştiinţifice, didactice şi metodice
dobândite
prin participarea la
programele
de
formare
continuă/perfecţionare.
5.2.Implicarea
în
organizarea
activităţilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.

5.3.Realizarea/Actualizarea
portofoliului profesional şi dosarului
personal.
5.4.Dezvoltarea
capacităţii
de

3.6.1.Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării
rezultatelor.

1

3.6.2.Completarea portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor
învăţării cu plan de măsuri şi alte acţiuni pentru îmbunătăţirea performanţelor.

1

TOTAL
20p
4.1.1.Stabilirea regulilor de conduită pentru desfăşurarea activităţii didactice în
conformitate cu particularităţile clasei de elevi.
4.1.2.Stabilirea ambientului (curăţeniei, amenajarea locului de muncă) clasei

1
2

4.2.1.Monitorizarea comportamentului elevilor (profesor de serviciu).
4.2.2.Prevenirea şi gestionarea situaţiilor conflictuale
4.2.2.Protejarea elevului împotriva oricăror forme de violență, vătămare, abuz fizic sau
mintal și sesizarea serviciului public de asistență socială, în cazul unor suspiciuni în
legătură cu existența unei situații de abuz sau neglijare
4.3.1.Cunoaşterea şi consilierea elevilor.
4.3.2.Tratarea diferenţiată în funcţie de particularităţile individuale ale acestora.

3
1
1

4.4.1.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică şi gestionarea
corectă a timpului didactic.
TOTAL
12p
5.1.1.Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin
participarea la programele de formare continuă/perfecţionare, simpozioane, sesiuni de
comunicări ştiinţifice. (0,75 pct .x nr. de cursuri de perfecţionare sau lucrări prezentate,
dar nu mai mult de 1,5 puncte, 0,25 pct. participarea):

2

1
1

2

5.2.1.Membru C.A., responsabil catedră, coordonator CEAC, consilier educativ, 1,5
responabil comisia metodică a diriginţilor, coordonator program “A doua şansă”
5.2.2. Coordonator (2 pct.) sau membru (1 pct.) în comisii sau colective pe probleme 2
(altele decât catedra de specialitate sau comisia metodică a diriginţilor)
5.2.3.Realizarea de activităţi demonstrative în cadrul catedrei sau în cadrul cercurilor 1
pedagogice (lecţii deschise - 0,5 pct, referate – 0,25 pct), certificate prin proces-verbal
sau adeverinţă.
5.3.1.Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal.
0,5
5.4.1.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii 0,25
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comunicare şi relaţionare în interiorul
şi în afara unităţii cu elevii, personalul
şcolii, echipa managerială şi cu
beneficiarii din cadrul comunităţii –
familiile elevilor.

6.
Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţională
şi la
promovarea
imaginii
unităţii
şcolare.

6.1.Dezvoltarea de parteneriate şi
proiecte educaţionale în vederea
dezvoltării instituţionale.

6.2.Promovarea ofertei educaţionale.

6.3.Promovarea imaginii şcolii în
comunitate
prin
participare
şi
rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri,
competiţii,
activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.

6.4.Realizarea
/participarea
la
programe /activităţi de prevenire şi
combatere
a
violenţei
şi
comportamentelor
nesănătoase
în
mediul şcolar, familie şi societate.
6.5.Respectarea normelor, procedurilor
de sănătate şi securitatea muncii şi de
PSI şi ISU pentru toate tipurile de
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare.
6.6.Implicarea activă în crearea unei
culturi a calităţii în nivelul organizaţiei.

cu elevii.
5.4.2.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii 0,25
cu personalul şcolii.
5.4.3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul unităţii cu echipa 0,25
managerială.
5.4.4.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în afara unităţii cu beneficiarii 0,25
din cadrul comunităţii – familiile elevilor.
TOTAL
8 p.
6.1.1.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale internaţionale. (coordonator - 2
2 pct., membru în echipă - 1 pct.)
6.1.2.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale naţionale, regionale, judeţene 1
sau locale. (coordonator - 1 pct., membru în echipă - 0,5 pct.)
6.2.1.Implicarea în realizarea ofertei educaţionale a şcolii, în realizarea materialelor
publicate pe pagina oficiala a liceului, site sau în presă
6.2.2.Promovarea ofertei educaţionale a şcolii
6.3.1.Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii, târguri ale firmelor de exerciţiu, activităţi extracurriculare şi
extraşcolare.
6.3.2.Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin premii şi menţiuni ale elevilor la
olimpiade, concursuri de specialitate, târguri ale firmelor de exerciţiu (0,75 pct. x nr.
premii sau menţiuni, dar nu mai mult de 3 pct.), sau la alte concursuri, competiţii,
activităţi extracurriculare şi extraşcolare. (0,50 pct. x nr. premii sau menţiuni, dar nu mai
mult de 3 pct.)
6.4.1.Realizarea de programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.
6.4.2.Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.

1
0,5
1,5
3

0,5
0,5

6.5.1.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum
şi a sarcinilor suplimentare.

1

6.6.1.Cunoaşterea, realizarea şi implementarea tuturor normelor şi procedurilor stabilite
prin regulamente şi metodologii specifice.
6.6.2.Implicarea în toate activităţile şcolii.

2
2
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7.1.Manifestarea atitudinii morale şi
7.
civice
(limbaj,
ţinută,
respect,
Conduita
profesională comportament).
7.2.Respectarea
şi
promovarea
deontologiei profesionale.

1.

TOTAL
15 p
7.1.1.Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament).

2

7.2.1.Cunoaşterea şi respectarea codului de etică pentru învățământul preuniversitar 3
(OMEN 5550/2011)
TOTAL
5p
TOTAL GENERAL
100 p

Structura raportului de autoevaluare va respecta fișa de evaluare: domenii ale evaluării, criteriile și indicatorii de performanță
Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, conform Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată prin O.M.E.C.T.S.
6143/01.11.2011:
 de la 100 până la 85 de puncte-calificativul FOARTE BINE;
 de la 84,99 până la 71 de puncte-calificativul BINE;
 de la 70,99 până la 61 de puncte-calificativul SATISFĂCĂTOR;
 sub 60,99 de puncte-calificativul NESATISFĂCĂTOR.

Semnături:
Responsabil comisie metodică:

Prof……………..

Validat în CP din data de .............................................
Evaluat în ședința CA din data de…………………..

Membrii CA:
Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana…………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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Nr. _______ / _________ 2020
(număr de înregistrare

Fișă De Evaluare CD LTEVM Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA6 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011)

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC………………………………….
Specialitatea……………………………………..
Catedra………………………………………….
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Domenii
Criterii de
ale evaluării
performanţă
1.1.Respectarea programei şcolare, a
1.
Proiectarea normelor de elaborare a documentelor de
activităţii. proiectare, precum şi adaptarea acesteia la
particularităţile grupei/clasei.

1.2.Implicarea în activităţile de proiectare a
ofertei educaţionale la nivelul unităţii.

1.3.Folosirea TIC
proiectare.

în activitatea de

1.4.Proiectarea
unor
activităţi
extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare,
nevoile
şi
interesele
educabililor, planul managerial al unităţii.
2.
Realizarea
activităţilor
didactice

6

2.1.Utilizarea unor strategii didactice care
asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice

Indicatori
de performanţă
1.1.1.Respectarea programei şcolare
1.1.2.Respectarea normelor de elaborare a documentelor de proiectare.
1.1.3.Adaptarea programei şi documentelor de proiectare la particularităţile
clasei/întocmirea de programe şcolare adaptate (CES, ADS, propunere programa
RED, etc)
1.1.4. Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele
teoretice cu cele practice / să promoveze interdisciplinaritatea
1.1.5. Realizarea și predarea documentelor de proiectare, responsabilului de
catedră/comisie, în timpul menţionat de conducerea şcolii.
1.2.1.Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale a şcolii (materiale
promo, ghid, tehnici TIC promo, film promo scoala,etc)
1.2.2. Implicarea în activități de fundamentare Ofertă și Participarea la Salonul
Ofertelor Educațional, implicarea elevilor în activități ce susțin acest eveniment
12.3. Implicarea în alegerea și proiectarea CDȘ, CDL
1.3.1.Folosirea TIC în activitatea de proiectare (se detaliaza in Raport Tehnicile
utilizate)
1.3.2.Transmiterea pe mail a tuturor documentelor cerute de responsabilii de
catedră/comisie sau conducerea şcolii.
1.3.3.Realizarea de materiale didactice corelate metodelor activ-participative
1.4.1.Proiectarea activităţilor extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, cu
nevoile şi interesele elevilor, cu planul managerial al unităţii.
1.4.2.Redactarea corectă a documentelor de proiectare, a situaţiilor şcolare,
transmiterea şi predarea în timp util.
2.1.1.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de
autoevaluare.
2.1.2.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de lucru în
echipă.
2.1.3.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă caracterul aplicativ al

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – context, exemple,
premii, articole, etc.
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învăţării.
2.1.4.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de
comunicare.
2.1.5.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi dezvoltă capacitatea de analiză
şi gândire logică.
2.1.6.Utilizarea strategiilor didactice care asigură şi formarea şi dezvoltarea
competenţelor specifice.
2.1.7.Adaptarea strategiilor didactice la particularităţile clasei.
2.2.Utilizarea eficientă a resurselor materiale
din unitatea de învăţământ în vederea
optimizării activităţilor didactice inclusiv
TIC.
2.3.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea
activităţilor realizate.
2.4.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor
extracurriculare, participarea la acţiuni de
voluntariat.
2.5.Formarea deprinderilor de studiu
individual şi în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa
să înveţi‘’.

3.
Evaluarea
rezultatelor
învăţării.

3.1.Asigurarea transparenţei criteriilor, a
procedurilor de evaluare.

3.2.Aplicarea
testelor
predictive,
interpretarea şi comunicarea rezultatelor

3.1.1.Stabilirea şi explicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare la clasă
3.1.2.Asigurarea transparenţei rezultatelor activităţii de evaluare, prin notarea ritmică în
catalog.
3.1.3.Asigurarea transparenţei rezultatelor activităţii de evaluare, prin trecerea notelor în
carnetul de elev.
3.2.1.Aplicarea testelor predictive.
3.2.2.Interpretarea şi comunicarea rezultatelor.

3.3.Utilizarea diverselor instrumente de
evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unică.

3.2.3.Stabilirea planului de măsuri amelioratorii (se insistă pe context, efecte)
3.3.1.Utilizarea evaluării ritmice
3.3.2.Utilizarea evaluării sumative
3.3.3.Utilizarea referatelor, portofoliilor şi a altor instrumente alternative de evaluare.

3.4.Promovarea
autoevaluării
şi
interevaluării.
3.5.Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor
educaţionali.
3.6.Coordonarea elaborării portofoliului
educaţional ca element central al
evaluării rezultatelor învăţării.

4.
Management
ul clasei de
elevi.

2.2.1.Utilizarea eficientă a resurselor materiale
2.2.2.Utilizarea eficientă a resurselor TIC
- platforme educaționale
- programe educaționale online
- resurse digitale
2.3.1.Evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.
2.3.2.Diseminarea activităţilor realizate.
2.4.1.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare conform normelor şi
procedurilor.
2.4.2.Participarea la acţiuni de voluntariat.
2.5.1.Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă prin pregătirea
suplimentară pentru examenele naţionale, examenul de certificare a calificării
pentru absolvenţii învăţământului liceal și profesional (în Raport se specifică
graficul și programul de pregătire)
2.5.2. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă prin pregătirea
suplimentară pentru olimpiade, concursuri, târguri ale firmelor de exerciţiu,
competiţii etc (în Raport se specifică graficul,concursul și programul de pregătire)

4.1.Stabilirea unui cadru adecvat (reguli
de conduită, atitudini, ambient) pentru
desfăşurarea activităţilor în conformitate
cu particularităţile clasei de elevi.
4.2.Monitorizarea
comportamentului
elevilor
şi
gestionarea
situaţiilor
conflictuale.

3.3.4.Utilizarea instrumentelor de evaluare unică (evaluator la simularea examenelor
naţionale, olimpiade sau concursuri)
3.4.1 Promovarea autoevaluării şi interevaluării.
3.5.1.Aplicarea şi interpretarea chestionarelor de satisfacţie pentru elevi în colaborare
cu CEAC
3.5.2.Aplicarea şi interpretarea chestionarelor de satisfacţie pentru părinţi în colaborare
cu CEAC
3.6.1.Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării
rezultatelor.
3.6.2.Completarea portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor
învăţării cu plan de măsuri şi alte acţiuni pentru îmbunătăţirea performanţelor.
4.1.1.Stabilirea regulilor de conduită pentru desfăşurarea activităţii didactice în
conformitate cu particularităţile clasei de elevi.
4.1.2.Stabilirea ambientului (curăţeniei, amenajarea locului de muncă) clasei.
4.2.1.Monitorizarea comportamentului elevilor (profesor de serviciu).
4.2.2.Prevenirea şi gestionarea situaţiilor conflictuale
4.2.2.Protejarea elevului împotriva oricaror forme de violență, vătămare, abuz fizic sau
mintal și sesizarea serviciului public de asistență socială, în cazul unor suspiciuni în
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5.
Management
ul carierei şi
al dezvoltării
profesionale.

4.3.Cunoaşterea, consilierea şi tratarea
diferenţiată a elevilor.

legătură cu existența unei situații de abuz sau neglijare
4.3.1.Cunoaşterea şi consilierea elevilor.
4.3.2.Tratarea diferenţiată în funcţie de particularităţile individuale ale acestora.

4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea
exemplelor de bună practică.

4.4.1.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică şi gestionarea
corectă a timpului didactic.

5.1.Valorificarea
competenţelor
ştiinţifice,
didactice
şi
metodice
dobândite
prin participarea la
programele
de
formare
continuă/perfecţionare.
5.2.Implicarea în organizarea activităţilor
metodice
la
nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.

5.1.1.Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin
participarea la programele de formare continuă/perfecţionare, simpozioane, sesiuni de
comunicări ştiinţifice. (0,75 pct .x nr. de cursuri de perfecţionare sau lucrări prezentate,
dar nu mai mult de 1,5 puncte, 0,25 pct. participarea):

5.3.Realizarea/Actualizarea portofoliului
profesional şi dosarului personal.
5.4.Dezvoltarea
capacităţii
de
comunicare şi relaţionare în interiorul şi
în afara unităţii cu elevii, personalul
şcolii, echipa managerială şi cu
beneficiarii din cadrul comunităţii –
familiile elevilor.

6.
Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţională
şi la
promovarea
imaginii
unităţii
şcolare.

5.4.1.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii
cu elevii.
5.4.2.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii
cu personalul şcolii.
5.4.3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul unităţii cu echipa
managerială.
5.4.4.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în afara unităţii cu beneficiarii
din cadrul comunităţii – familiile elevilor.

6.1.Dezvoltarea de parteneriate şi
proiecte educaţionale în vederea
dezvoltării instituţionale.

6.1.1.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale internaţionale. (coordonator 2 pct., membru în echipă - 1 pct.)
6.1.2.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale naţionale, regionale, judeţene
sau locale. (coordonator - 1 pct., membru în echipă - 0,5 pct.)

6.2.Promovarea ofertei educaţionale.

6.2.1.Implicarea în realizarea ofertei educaţionale a şcolii, în realizarea materialelor
publicate pe pagina oficiala a liceului, site sau în presă
6.2.2.Promovarea ofertei educaţionale a şcolii
6.3.1.Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii, târguri ale firmelor de exerciţiu, activităţi extracurriculare şi
extraşcolare.
6.3.2.Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin premii şi menţiuni ale elevilor la
olimpiade, concursuri de specialitate, târguri ale firmelor de exerciţiu (0,75 pct. x nr.
premii sau menţiuni, dar nu mai mult de 3 pct.), sau la alte concursuri, competiţii,
activităţi extracurriculare şi extraşcolare. (0,50 pct. x nr. premii sau menţiuni, dar nu mai
mult de 3 pct.)
6.4.1.Realizarea de programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.
6.4.2.Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.

6.3.Promovarea imaginii şcolii în
comunitate prin participare şi rezultatele
elevilor la olimpiade, concursuri,
competiţii, activităţi extracurriculare şi
extraşcolare.

6.4.Realizarea /participarea la programe
/activităţi de prevenire şi combatere a
violenţei
şi
comportamentelor
nesănătoase în mediul şcolar, familie şi
societate.
6.5.Respectarea normelor, procedurilor
de sănătate şi securitatea muncii şi de
PSI şi ISU pentru toate tipurile de
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de
învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare.
6.6.Implicarea activă în crearea unei
culturi a calităţii în nivelul organizaţiei.

7.

5.2.1.Membru C.A., responsabil catedră, coordonator CEAC, consilier educativ,
responabil comisia metodică a diriginţilor, coordonator program “A doua şansă”
5.2.2. Coordonator (2 pct.) sau membru (1 pct.) în comisii sau colective pe probleme
(altele decât catedra de specialitate sau comisia metodică a diriginţilor).
5.2.3.Realizarea de activităţi demonstrative în cadrul catedrei sau în cadrul cercurilor
pedagogice (lecţii deschise - 0,5 pct, referate – 0,25 pct), certificate prin proces-verbal
sau adeverinţă.
5.3.1.Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal.

7.1.Manifestarea atitudinii morale şi

6.5.1.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum
şi a sarcinilor suplimentare.

6.6.1.Cunoaşterea, realizarea şi implementarea tuturor normelor şi procedurilor stabilite
prin regulamente şi metodologii specifice.
6.6.2.Implicarea în toate activităţile şcolii.
7.1.1.Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament).
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civice
(limbaj,
ţinută,
respect,
Conduita
profesională comportament).
7.2.Respectarea
şi
promovarea
deontologiei profesionale.

7.2.1.Cunoaşterea şi respectarea codului de etică pentru învățământul universitar
(OMEN 5550/2011)

Întocmit,

Prof.
Semnătură;
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Anexa 6
Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
FUNCȚIA - ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………
Specialitatea……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

Domenii ale
evaluarii

Criterii de performanţă

Punctaj
maxim

Indicatori de performanţă
1.1.1 Elaborează planul de muncă anual şi semestrial pentru
compartimentul administraţie în corelaţie cu planul managerial al
unităţii şi îl aduce la cunoştinţă directorului şi subordonaţilor ( pers.
nedidactic)

Punctaj
Autoev
a-luare

Punctaj
evaluare
compartiment

1
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1.Proiectarea
Activităţii

1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a
activităţii conform specificului postului şi
corelarea acestora cu documentele de proiectare
ale unităţii de învăţământ

1.2 Implicarea în elaborarea documentelor de
proiectare a activităţii compartimentului
funcţional

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare

1.4 Elaborarea tematicii şi graficului de control
ale activităţii din subordine

1.1.2 Predă la începutul fiecărui an şcolar sub inventar fiecărui
diriginte al clasei sala de clasă cu toate dotările şi materialele
didactice şi le preia la sfârşitul anului şcolar pe bază de procesverbal
1.1.3 Rezolvă , cu aprobarea directorului, toate problemele ce
revin sectorului administrativ-gospodăresc

2

1.1.4 Distribuie materiale de curăţenie şi întreţinere personalului
din subordine pe baza bonurilor de consum aprobate de director

1

1.1.5 Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi
instalaţiilor pe care le are în subordine

1

1.2.1 Întocmeşte planul de pază , procesul-verbal privind predareaprimirea serviciului de pază al şcolii

2

1.2.2 Întocmeşte referat de necesitate pentru acţiuni de dotare ,
aprovizionare materială, lucrări

3

1.2.3 Întocmeşte lunar / semestrial / anual situaţii pentru programul
lapte și cornul

1

1.3.1 Tehnoredactează toate materialele folosind tehnologia
informaţiei

1

1.3.2 Realizează baza de date cu privire la sectorul administraţie

1

1.4.1 Elaborează grafice de control pentru persoanele din subordine
şi îl prezintă directorului spre discutare aprobare

1

1.4.2 Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă

1

1.4.3 Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparațiile necesare la
mobilierul deteriorat sau alte lucrările necesare pentru buna
funcționare a bazei materiale a școlii

2

3

20 PUNCTE
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2.Realizarea
activităţilor

2.1 Identificarea şi aplicarea soluţiilor optime,
prin consultare cu conducerea unităţii, pentru
toate problemele ce revin sectorului
administrativ

2.2Organizarea şi gestionarea bazei materiale
a unităţii de învăţământ
2.3 Elaborarea documentaţiei
necesare,conform normelor în vigoare, pentru
realizarea de achiziţii publice în vederea
dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii
de învăţământ

2.4 Gestionarea inventarului mobil şi imobil
al unităţii de învăţământ în registrul inventar
al acesteia şi în evidenţele contabile

2.1.1 Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite
(propuneri de casare ) la timp

2

2.1.2 Se preocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea
curăţeniei şi dezinsecţiei , precum şi a unor obiecte de inventar
pentru desfăşurarea activităţilor educative , cultural sportive
2.1.3 Respinge documentele de mişcare a valorilor materiale (
obiecte de inventar , mijloace fixe ) ce nu corespund realităţii ,
informând conducerea şcolii
2.2.1 Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de
inventarul instituţiei , pe care le repartizează pe sub gestiuni şi ţine
evidenţa acestora pe surse de finanţare, listează lunar intrările,
ieşirile, centralizator BC, NIR
2.3.1 Se preocupă de elaborarea documentelor necesare conform
normelor în vigoare , pentru realizarea de achiziţii publice în vederea
dezvoltării bazei tehnico-materiale cu aprobarea conducerii unităţii şi
consultarea contabilului şef al unităţii
2.4.1 Efectuează înregistrări în fişele de magazie cu excepţia
documentelor neaprobate

2

2.4.2 Realizează împreună cu comisia de inventariere a patrimoniului
din şcoală , inventarierea anuală a bazei totale a şcolii

4

2.4.3 Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor,urmăreşte
utilizarea raţională a energiei electrice, gaz , apă şi a materialelor
consumabile din unitate

2

2.4.4 Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer din unitatea
predătoare şi primitoare

2

2.4.5 Efectuează transferul de materiale din şcoală către alte unităţi
numai cu aprobarea directorului unităţii

2

2.4.6 Recuperează împreună cu dirigintele pagubele produse de elevi

2

2

3

2

1
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2.4.7 Coordonează activităţi de remediere a pagubelor materiale de
orice fel din şcoală

3

2.4.8 Coordonează activităţi de igienizare, reparaţii (început de an
şcolar, semestrial,diferite activităţi la nivelul şcolii)

3

30 PUNCTE
3.1 Relaţionarea eficientă cu întregul personal
al unităţii de învăţământ

3. Comunicare
şi relaţionare

3.2 Promovarea unui comportament asertiv
în relațiile cu personalul unităţii de
învăţământ

3.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare în interiorul şi în afara uniţii(cu
elevii,personalul şcolii,echipa managerială şi
în cadrul comunităţii

3.4 Manifestarea atitudinii morale şi
civile(limbaj,ţinută,respect,comportament)

3.1.1 Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă
împreună cu personalul din subordine

2

3.1.2 Întreţine relaţii principale cu întreg personalul unităţii

2

3.2.1 Întreține relaţii de colaborare cu personalul unităţii de
învăţământ

2

3.2.2 Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală
evitând aria dispute cu terţe persoane

2

3.3.1 Comunică şi relaţionează cu echipa managerială

1

3.3.2 Comunică cu personalul didactic , didactic auxiliar , nedidactic

1

3.3.3 Comunică cu elevii

1

3.3.4 Comunică şi relaționează cu părinţii elevilor

1

3.3.5 Comunică şi relaţionează cu persoane din comunitate (Primărie,
Bibliotecă,Consiliul local,Poliţie, Biserică alte instituţii)

1

3.4.1 Foloseşte un limbaj adecvat (nu ţipă), cordial în relaţiile cu
factorii ierarhici superiori,părinţi,parteneri economici şi sociali ai
şcolii
3.4.2 Are spirit de cooperare ,incluzând solicitudine cu toate
persoanele cu care vine în contact în unitate

2

3.4.3 Respectă şi promovează deontologia profesională

2

2

20 PUNCTE
Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

4.Management
ulcarierei şi al
dezvoltării
personale

4.1 Identificarea nevoilor propri de dezvoltare

4.1.1 Manifestă interes pentru dezvoltare profesională şi personală
iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care le desfăşoară

3

4.2 Participarea la strategii de formare /
cursuri de perfecţionare

4.2.1 Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu
arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane

2

4.3 Aplicarea în activitatea curentă a
cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor
dobândite prin formare continuă/perfecţionare

4.3.1 Arată competenţă în coordonarea activităţii de curăţenie şi de
dezinfecţie din unitate

4

4.3.2 Aplică cu responsabilitate prevederile normelor în vigoare
privind distribuirea produselor lapte-corn în şcoală

2

4.3.3 Aplică cunoştinţele dobândite în întocmirea documentaţiei
specifice

4

15 PUNCTE
5. Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii
unităţii şcolare

5.1.Promovarea sistemului de valori al
unităţii la nivelul comunităţii
5.2.Facilitarea procesului de
cunoaştere,înţelegere,însuşire şi respectare a
regulilor sociale

5.3 Participarea şi implicarea în procesul
decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea
şi implementarea proiectului instituţional

5.4 Iniţierea şi derularea proiectelor şi
parteneriatelor

5.1.1. Contribuie la promovarea imaginii şcolii împreună cu tot
personalul şcolii ,venind cu idei originale sau popularizând
investiţiile ce s-au făcut în unitate
5.2.1 Manifestă interes pentru respectarea în unitate a ROI , cod
conduită etc
5.2.2 Încurajează disciplina muncii persoanelor din subordine

2

5.2.3 Evită aria conflict din unitate

1

5.3.1 Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri operaţionale
pentru compartimentul administrative (1 pocedură/an)

1

5.3.2 Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu
conducerea şcolii

1

5.3.3 Cunoaşte prevederile PAS al şcolii şi vine cu propuneri pentru
îmbunătăţirea acestuia

1

5.4.1 Iniţiază,elaborează,proiecte şi parteneriate cu diferiţi parteneri
economici şi sociali ,urmărind derularea acestora în parametrii
scopului urmărit

2

1
1
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5.5 Atragerea de sponsorizări în vederea
dezvoltării bazei materiale a unităţii

5.4.2 Participă alături de cadrele didactice la proiecte,parteneriate
care se derulează în şcoală

1

5.5.1 Atrage sponsorizări în vederea dezvoltării bazei materiale a
unităţii , încheind contracte de sponsorizare cu aceştia cu aprobarea
conducerii unităţii
5.5.2 Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în vederea stabilirii
necesităţilor şi nevoilor şcolii şi atragerea de fonduri extrabugetare

2
2

15 PUNCTE

6. Conduita
profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
(limbaj, ținută, respect, comportament).

6.1.1. Adoptarea unei ţinute decente, a unui comportament social în
şcoală

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

6.2.1. Respectarea deontologiei profesionale.
6.2.2. Promovarea respectului faţă de ceilalţi.

1
1,5
1,5

5 PUNCTE

TOTAL
GENERAL

100 PUNCTE
Data………………….

Semnături:
Cadru didactic auxiliar evaluat: IORDAN MIHAIELA
Responsabil Compartiment:
D

Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana …………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Fișă De Evaluare LTEVM Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA7 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, FUNCȚIA ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă
1.1.1 Elaborează planul de muncă anual şi semestrial pentru compartimentul administraţie
în corelaţie cu planul managerial al unităţii şi îl aduce la cunoştinţă directorului şi
subordonaţilor ( pers. nedidactic)

7

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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1.Proiectarea
Activităţii

1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a
activităţii conform specificului postului şi
corelarea acestora cu documentele de proiectare
ale unităţii de învăţământ

1.1.2 Predă la începutul fiecărui an şcolar sub inventar fiecărui diriginte al clasei sala de
clasă cu toate dotările şi materialele didactice şi le preia la sfârşitul anului şcolar pe bază de
proces-verbal
1.1.3 Rezolvă , cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului
administrativ-gospodăresc
1.1.4 Distribuie materiale de curăţenie şi întreţinere personalului din subordine pe baza
bonurilor de consum aprobate de director
1.1.5 Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor pe care le
are în subordine

1.2 Implicarea în elaborarea documentelor de
proiectare a activităţii compartimentului
funcţional

1.2.1 Întocmeşte planul de pază , procesul-verbal privind predarea-primirea serviciului de
pază al şcolii
1.2.2 Întocmeşte referat de necesitate pentru acţiuni de dotare , aprovizionare materială,
lucrări
1.2.3 Întocmeşte lunar / semestrial / anual situaţii pentru programul lapte și cornul

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare

1.3.1 Tehnoredactează toate materialele folosind tehnologia informaţiei
1.3.2 Realizează baza de date cu privire la sectorul administraţie

1.4 Elaborarea tematicii şi graficului de control
ale activităţii din subordine

1.4.1 Elaborează grafice de control pentru persoanele din subordine şi îl prezintă
directorului spre discutare aprobare
1.4.2 Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă
1.4.3 Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparațiile necesare la mobilierul deteriorat
sau alte lucrările necesare pentru buna funcționare a bazei materiale a școlii
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2.Realizarea
activităţilor

2.1 Identificarea şi aplicarea soluţiilor optime,
prin consultare cu conducerea unităţii, pentru
toate problemele ce revin sectorului
administrativ

2.1.1 Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite (propuneri de casare ) la
timp

2.2Organizarea şi gestionarea bazei materiale
a unităţii de învăţământ

2.2.1 Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de inventarul instituţiei , pe
care le repartizează pe sub gestiuni şi ţine evidenţa acestora pe surse de finanţare, listează
lunar intrările, ieşirile, centralizator BC, NIR

2.3 Elaborarea documentaţiei
necesare,conform normelor în vigoare, pentru
realizarea de achiziţii publice în vederea
dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii
de învăţământ

2.3.1 Se preocupă de elaborarea documentelor necesare conform normelor în vigoare , pentru
realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale cu aprobarea
conducerii unităţii şi consultarea contabilului şef al unităţii

2.1.2 Se preocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea curăţeniei şi dezinsecţiei ,
precum şi a unor obiecte de inventar pentru desfăşurarea activităţilor educative , cultural
sportive
2.1.3 Respinge documentele de mişcare a valorilor materiale ( obiecte de inventar , mijloace
fixe ) ce nu corespund realităţii , informând conducerea şcolii

2.4.1 Efectuează înregistrări în fişele de magazie cu excepţia documentelor neaprobate
2.4.2 Realizează împreună cu comisia de inventariere a patrimoniului din şcoală ,
inventarierea anuală a bazei totale a şcolii
2.4.3 Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor,urmăreşte utilizarea raţională a energiei
electrice, gaz , apă şi a materialelor consumabile din unitate

2.4 Gestionarea inventarului mobil şi imobil
al unităţii de învăţământ în registrul inventar
al acesteia şi în evidenţele contabile

2.4.4 Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer din unitatea predătoare şi primitoare
2.4.5 Efectuează transferul de materiale din şcoală către alte unităţi numai cu aprobarea
directorului unităţii
2.4.6 Recuperează împreună cu dirigintele pagubele produse de elevi
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2.4.7 Coordonează activităţi de remediere a pagubelor materiale de orice fel din şcoală
2.4.8 Coordonează activităţi de igienizare, reparaţii (început de an şcolar, semestrial,diferite
activităţi la nivelul şcolii)
3.1 Relaţionarea eficientă cu întregul personal
al unităţii de învăţământ

3.1.1 Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu personalul
din subordine
3.1.2 Întreţine relaţii principale cu întreg personalul unităţii
3.2.1 Întreține relaţii de colaborare cu personalul unităţii de învăţământ

3. Comunicare
şi relaţionare

3.2 Promovarea unui comportament asertiv
în relațiile cu personalul unităţii de
învăţământ

3.2.2 Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală evitând aria dispute cu terţe
persoane
3.3.1 Comunică şi relaţionează cu echipa managerială

3.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare în interiorul şi în afara uniţii(cu
elevii,personalul şcolii,echipa managerială şi
în cadrul comunităţii

3.4 Manifestarea atitudinii morale şi
civile(limbaj,ţinută,respect,comportament)

3.3.2 Comunică cu personalul didactic , didactic auxiliar , nedidactic
3.3.3 Comunică cu elevii
3.3.4 Comunică şi relaționează cu părinţii elevilor
3.3.5 Comunică şi relaţionează cu persoane din comunitate (Primărie, Bibliotecă,Consiliul
local,Poliţie, Biserică alte instituţii)
3.4.1 Foloseşte un limbaj adecvat (nu ţipă), cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori,părinţi,parteneri economici şi sociali ai şcolii
3.4.2 Are spirit de cooperare ,incluzând solicitudine cu toate persoanele cu care vine în
contact în unitate
3.4.3 Respectă şi promovează deontologia profesională

4.Management
ulcarierei şi al

4.1 Identificarea nevoilor propri de dezvoltare

4.1.1 Manifestă interes pentru dezvoltare profesională şi personală iniţiativă şi creativitate în
activităţile pe care le desfăşoară
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dezvoltării
personale

4.2 Participarea la strategii de formare /
cursuri de perfecţionare

4.2.1 Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu arătând disponibilitate în
investiţia resurselor umane

4.3 Aplicarea în activitatea curentă a
cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor
dobândite prin formare continuă/perfecţionare

4.3.1 Arată competenţă în coordonarea activităţii de curăţenie şi de dezinfecţie din unitate
4.3.2 Aplică cu responsabilitate prevederile normelor în vigoare privind distribuirea
produselor lapte-corn în şcoală
4.3.3 Aplică cunoştinţele dobândite în întocmirea documentaţiei specifice

5. Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii
unităţii şcolare

5.1.Promovarea sistemului de valori al
unităţii la nivelul comunităţii

5.1.1. Contribuie la promovarea imaginii şcolii împreună cu tot personalul şcolii ,venind cu
idei originale sau popularizând investiţiile ce s-au făcut în unitate

5.2.Facilitarea procesului de
cunoaştere,înţelegere,însuşire şi respectare a
regulilor sociale

5.2.1 Manifestă interes pentru respectarea în unitate a ROI , cod conduită etc
5.2.2 Încurajează disciplina muncii persoanelor din subordine
5.2.3 Evită aria conflict din unitate

5.3 Participarea şi implicarea în procesul
decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea
şi implementarea proiectului instituţional

5.3.1 Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri operaţionale pentru compartimentul
administrative (1 pocedură/an)
5.3.2 Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu conducerea şcolii
5.3.3 Cunoaşte prevederile PAS al şcolii şi vine cu propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia

5.4 Iniţierea şi derularea proiectelor şi
parteneriatelor

5.4.1 Iniţiază,elaborează,proiecte şi parteneriate cu diferiţi parteneri economici şi sociali
,urmărind derularea acestora în parametrii scopului urmărit
5.4.2 Participă alături de cadrele didactice la proiecte,parteneriate care se derulează în şcoală

5.5 Atragerea de sponsorizări în vederea
dezvoltării bazei materiale a unităţii

5.5.1 Atrage sponsorizări în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii , încheind contracte
de sponsorizare cu aceştia cu aprobarea conducerii unităţii
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5.5.2 Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în vederea stabilirii necesităţilor şi nevoilor
şcolii şi atragerea de fonduri extrabugetare

6. Conduita
profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
(limbaj, ținută, respect, comportament).
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

6.1.1. Adoptarea unei ţinute decente, a unui comportament social în şcoală
6.1.b. Adoptarea unei ţinute decente, a unui comportament social în afara şcolii
6.2.1. Respectarea deontologiei profesionale.
6.2.2. Promovarea respectului faţă de ceilalţi.

ÎNTOCMIT,
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Anexa 7
Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
FUNCȚIA DE BIBLIOTECAR
AN ŞCOLAR 2019-2020

Domenii
ale evaluării

Criterii de performanţă

1.
Proiectarea
Activităţii

1.1 Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare
recomandate pentru funcţionarea bibliotecii şcolare

Indicatori de performanţă

Pct. max

(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………
Specialitatea………………………………………………………
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj): ………………………………..

1.1.1 Elaborează planul managerial al compartimentului
biblioteca

2

1.1.2 Asigura serviciul de evidență, catalogare, organizare a
cataloagelor

2

1.1.3 Asigura creșterea fondurilor de publicații ale bibliotecii in
funcție de dinamica pieței de tipărituri, caracterul enciclopedic,
precum si resursele bugetare existente

Punctaj acordat
Aut
o

Eval
uare

2
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1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unităţii cu
privire la:
● efectuarea operaţiunilor în documentele de evidenţă ( RFM,
RI, Fişele de evidenţă, Fişe de cititor)
● transmiterea informațiilor în interiorul şi exteriorul unităţii

1.3 Realizarea planificării calendaristice a activităţii bibliotecii
în concordanţă cu structura anului şcolar şi adaptată la
particularităţile unităţii şcolare

1.1.4 Prelucrează, descrie bibliografic și clasifică publicațiile
intrate în colecțiile bibliotecii

2

1.2.1 Efectuează evidenta primara, individuala și gestionara a
colecțiilor în conformitate cu normele biblioteconomice uzuale

3

1.2.2 Număr de documente (cărți, publicații)
intrate/înregistrate în documente de evidență a colecțiilor si
aranjarea in raft .

1

1.2.3 Număr de clasificări/indexări ale publicațiilor pentru
catalogul sistemic

1

1.2.4 Număr de fise bibliografice de catalog redactate si număr
de referințe bibliografice.

1

1.2.5 Numărul cititorilor înscriși in anul școlar (an
calendaristic) si la orice termen;

1

1.2.6 Numărul zilelor de inventariere (verificare) integrala a
colecțiilor la termenul legal;

1

1.2.,7 Se informează si pune la dispoziția utilizatorilor spre
consultare instrumente de informare elaborate de biblioteca
noastră sau de alte instituții similare din tara (bibliografii
tematice, selective si adnotate)

2

1.3.1 Valorifica activitatea de planificare a activității
bibliotecii, de evidenta statistica a acesteia

1

1.3.2 Valorifica acțiunile educative, colaborând cu cadrele
didactice, stimulând creativitatea elevilor;

1

1.3.3 Contribuie la procesul instructiv-educativ, desfășurat în
școala pe baza unui plan minuțios si chibzuit întocmit

1

1.3.4 Participa activ, în strânsă colaborare cu cadrele didactice,
la instrucţia şi educaţia elevilor

1
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1.4.1 Utilizează tehnologia informatica si comunicaționala in
cadrul bibliotecii

1

1.4.2 Descoperă soluții flexibile pentru folosirea calculatorului
in activitățile desfăşurate;

1

1.5.1 Amenajează 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

2

1.5.2 Pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate
informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru
lărgirea orizontului cultural al elevilor.

2

1.5.3 Gestionează corespunzător 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

2

1.4 Proiectarea anumitor activităţi de iniţiere şi valorificare a
dimensiunii educative a TIC în cadrul bibliotecii

1.5.Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de
activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de
gestionare a bibliotecii

30 PUNCTE
2.
Realizarea
Activităţii

2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii la
dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor

2.1.1 Organizează acțiuni de stimulare și îndrumare a elevilor
privind utilizarea lucrărilor de referință,a cataloagelor, pentru
dezvoltarea deprinderilor de autoinformare documentară ale
muncii intelectuale,de studiu individual

2

2.1.2.
Sprijină elevii, organizând și desfășurând activități în cercuri
diverse

2
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2.2 Realizarea completă/corectă/legală a operaţiunilor de
biblioteconomie (cataloage, clasificare/indexare, depozitare,
evidenţă, împrumut,inventariere, casare) prin colaborare cu alte
compartimente

2.3 Gestionarea prin securitate şi bună păstrare a dotării şi
colecţiilor bibliotecii

2.4 Organizarea de expoziţii, vizite şi întâlniri tematice ,
ateliere de creaţie privind promovarea ofertei bibliotecii în
comunitate şi atragerea cititorilor

2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de
concepţie, de analiză şi sinteză a activităţii

2.2.1 Organizează sistemul de catalogare propriu, asigurând
informații de actualitate asupra existenței și circulației
fondurilor de publicații

2

2.2.2 Participa la inventarierea (verificarea) anuală prin sondaj
al colecțiilor bibliotecii la solicitarea organelor financiar
contabile

2

2.2.3 Verifica colecțiile in vederea selecției pentru casare

2

2.3.1 Recuperează la timp volumele împrumutate (consultate)
in anul școlar

2

2.3.2 Menţine micoclimatului în spaţiile de depozitare

1

2.3.3 Respecta normele de conservare si securitate a colecțiilor,
a normelor de P.S.I. și P.M.

1

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

2

2.4.2 Participa la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în
comunitatea educaţională şi cea localǎ

2

2.4.3 Atragere cititori prin acțiuni de promovare a cărţii

1

2.5.1 Se centrează pe utilizator, utilizând servicii
informaţionale, folosind cât mai intensiv tehnologia informaţiei
şi cooperând cu tot efectivul pedagogic interesat

1
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20
3.
Comunicare şi
relaţionare

3.1. Asigurarea unei bune comunicări şi relaţionări la nivel
intern ( cu elevii ,cadrele didactice, didactic auxiliar)

3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părini,
comunitate) şi parteneri.

3.3 Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea
lecturii (număr fișe de cititor).

3.4 Consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate

3.1.1 Comunica şi relaționează cu cadrele didactice , cu elevii,
personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, directorul
şcolii

2

3.1.2 Folosește modalităţi de comunicare eficiente

2

3.1.3 Identifica modalităţi de comunicare adecvate situaţiilor

2

3.2.1 Comunica şi relaționează cu părinţii elevilor ( la
solicitări)

2

3.2.2 Construiește situaţii adecvate modului de lucru şi
comunicare cu superiorii ierarhici externi şi adaptează
biblioteca la nivelul socio-cultural al comunităţii.

2

3.2.3 Manifesta interesul pentru facilitarea schimbului de
informaţii cu alţi factori externi

2

3.3.1 Organizează acţiuni instructiv-educative , informativ
formative în colaborare cu cadrele didactice

2

3.3.2 Desfășoară acțiuni de stimulare si îndrumare a elevilor
privind utilizarea lucrărilor de referința,a cataloagelor pentru
dezvoltarea deprinderilor de autoinformare documentara ale
muncii intelectuale,de studiu individual,acțiuni de promovare a
cărții, produselor,serviciilor bibliotecii in scopul atragerii
cititorilor;

2

3.4.1 Se preocupa de consolidarea relației dintre școala si
comunitate

2
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3.5 Colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie în vederea
realizării unor proiecte cu caracter cultural şi educativ

3.4.1 Comunică cu diferite instituţii publice specifice, prin
realizarea unor schimburi de experienţă cu alte unităţi şcolare,
Biblioteca Minicipală, Naţională etc. şi încheie
parteneriate/proiecte educaţionale în vederea realizării scopului
educativ al unităţii şcolare şi formarea unor competenţe
specifice beneficiarului acestor proiecte

2

20 PUNCTE
4. Managmentul
carierei şi al
dezvoltării
profesioanle

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

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.M.B., C.C.D, cercurile pedagogice ale bibiotecarilor (
cercuri )

2

4.1. Analiza nivelului şi standiului propriei pregătiri
profesionale

10
5.
Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea
imaginii unităţii

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, imaginație, competenta,
existenta/inexistenta reclamațiilor de orice natura, împrumut
interbibliotecar, sprijin tehnic, audiovizual;

2

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

5.2.1 Respecta normele biblioteconomice in vigoare
recomandate pentru biblioteca școlara. Respecta ROFUIP si
R.O.F.B.S. și Regulamentul intern al bibliotecii
școlare,respectiv sarcinile bibliotecarului

2

5.2.2 Respecta normele de conservare si securitate a colecțiilor,
a normelor de P.S.I. P.M.

1

5.2.3 Participă la instrucţiunile generale şi periodic al
angajaţilor

2

5.2.4.Desfasoara activităţi culturale şi de cooperare,
promovând biblioteca prin publicarea de articole în domeniul
educaţiei

2

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 Stimulează donațiile si obținerea unor sponsorizări 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 axează
pe cumpărarea de exemplare mai puține de același autor pentru
a cuprinde in lista cat mai multe volume

2

şcolare

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

5.3 Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de
parteneriate educative naţionale şi internaţionale

15
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6.1.1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea
relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a calomniei
şi denigrării altora;

6.
Conduita
profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută,
respect, comportament).

1

6.1.2.Prezentarea la serviciu într-o 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
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

2

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
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

5 PUNCTE

TOTAL GENERAL 100
DATA…………………………………….

Semnături:
Cadru didactic auxiliar evaluat: Condurat Irina
Responsabil Compartiment:
D
Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana …………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA8 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR FUNCȚIA DE BIBLIOTECAR
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

Domenii
ale evaluării
1.
Proiectarea

8

Criterii de performanţă

1.1 Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare
recomandate pentru funcţionarea bibliotecii şcolare

Indicatori de performanţă
1.1.1 Elaborează planul managerial al compartimentului biblioteca
1.1.2 Asigura serviciul de evidență, catalogare, organizare a cataloagelor

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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1.1.3 Asigura creșterea fondurilor de publicații ale bibliotecii in funcție de dinamica
pieței de tipărituri, caracterul enciclopedic, precum si resursele bugetare existente

Activităţii

1.1.4 Prelucrează, descrie bibliografic și clasifică publicațiile intrate în colecțiile
bibliotecii
1.2.1 Efectuează evidenta primara, individuala și gestionara a colecțiilor în conformitate
cu normele biblioteconomice uzuale
1.2.2 Număr de documente (cărți, publicații) intrate/înregistrate în documente de
evidență a colecțiilor si aranjarea in raft .
1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unităţii cu
privire la:

1.2.3 Număr de clasificări/indexări ale publicațiilor pentru catalogul sistemic

● efectuarea operaţiunilor în documentele de evidenţă ( RFM,
RI, Fişele de evidenţă, Fişe de cititor)

1.2.4 Număr de fise bibliografice de catalog redactate si număr de referințe bibliografice.

● transmiterea informațiilor în interiorul şi exteriorul unităţii

1.2.5 Numărul cititorilor înscriși in anul școlar (an calendaristic) si la orice termen;
1.2.6 Numărul zilelor de inventariere (verificare) integrala a colecțiilor la termenul legal;
1.2.,7 Se informează si pune la dispoziția utilizatorilor spre consultare instrumente de
informare elaborate de biblioteca noastră sau de alte instituții similare din tara
(bibliografii tematice, selective si adnotate)
1.3.1 Valorifica activitatea de planificare a activității bibliotecii, de evidenta statistica a
acesteia

1.3 Realizarea planificării calendaristice a activităţii bibliotecii
în concordanţă cu structura anului şcolar şi adaptată la
particularităţile unităţii şcolare

1.3.2 Valorifica acțiunile educative, colaborând cu cadrele didactice, stimulând
creativitatea elevilor;
1.3.3 Contribuie la procesul instructiv-educativ, desfășurat în școala pe baza unui plan
minuțios si chibzuit întocmit
1.3.4 Participa activ, în strânsă colaborare cu cadrele didactice, la instrucţia şi educaţia
elevilor
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1.4.1 Utilizează tehnologia informatica si comunicaționala in cadrul bibliotecii
1.4 Proiectarea anumitor activităţi de iniţiere şi valorificare a
dimensiunii educative a TIC în cadrul bibliotecii
1.4.2 Descoperă soluții flexibile pentru folosirea calculatorului in activitățile
desfăşurate;
1.5.1 Amenajează 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
1.5.Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de
activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de
gestionare a bibliotecii

1.5.2 Pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării
activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor.
1.5.3 Gestionează corespunzător 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

2.
Realizarea
Activităţii

2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii la
dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor

2.2 Realizarea completă/corectă/legală a operaţiunilor de
biblioteconomie (cataloage, clasificare/indexare, depozitare,
evidenţă, împrumut,inventariere, casare) prin colaborare cu alte

2.1.1 Organizează acțiuni de stimulare și îndrumare a elevilor privind utilizarea lucrărilor
de referință,a cataloagelor, pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare
documentară ale muncii intelectuale,de studiu individual
2.1.2.
Sprijină elevii, organizând și desfășurând activități în cercuri diverse

2.2.1 Organizează sistemul de catalogare propriu, asigurând informații de actualitate
asupra existenței și circulației fondurilor de publicații
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compartimente

2.2.2 Participa la inventarierea (verificarea) anuală prin sondaj al colecțiilor bibliotecii la
solicitarea organelor financiar contabile
2.2.3 Verifica colecțiile in vederea selecției pentru casare
2.3.1 Recuperează la timp volumele împrumutate (consultate) in anul școlar

2.3 Gestionarea prin securitate şi bună păstrare a dotării şi
colecţiilor bibliotecii

2.3.2 Menţine micoclimatului în spaţiile de depozitare
2.3.3 Respecta normele de conservare si securitate a colecțiilor, a normelor de P.S.I. și
P.M.
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

2.4 Organizarea de expoziţii, vizite şi întâlniri tematice ,
ateliere de creaţie privind promovarea ofertei bibliotecii în
comunitate şi atragerea cititorilor

2.4.2 Participa la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională
şi cea localǎ

2.4.3 Atragere cititori prin acțiuni de promovare a cărţii

3.
Comunicare şi

2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de
concepţie, de analiză şi sinteză a activităţii

2.5.1 Se centrează pe utilizator, utilizând servicii informaţionale, folosind cât mai
intensiv tehnologia informaţiei şi cooperând cu tot efectivul pedagogic interesat

3.1. Asigurarea unei bune comunicări şi relaţionări la nivel
intern ( cu elevii ,cadrele didactice, didactic auxiliar)

3.1.1 Comunica şi relaționează cu cadrele didactice , cu elevii, personalul didactic
auxiliar, personalul nedidactic, directorul şcolii
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relaţionare

3.1.2 Folosește modalităţi de comunicare eficiente
3.1.3 Identifica modalităţi de comunicare adecvate situaţiilor
3.2.1 Comunica şi relaționează cu părinţii elevilor ( la solicitări)
3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părini,
comunitate) şi parteneri.

3.2.2 Construiește situaţii adecvate modului de lucru şi comunicare cu superiorii
ierarhici externi şi adaptează biblioteca la nivelul socio-cultural al comunităţii.
3.2.3 Manifesta interesul pentru facilitarea schimbului de informaţii cu alţi factori externi
3.3.1 Organizează acţiuni instructiv-educative , informativ formative în colaborare cu
cadrele didactice

4. Managmentul
carierei şi al
dezvoltării

3.3 Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea
lecturii (număr fișe de cititor).

3.3.2 Desfășoară acțiuni de stimulare si îndrumare a elevilor privind utilizarea lucrărilor
de referința,a cataloagelor pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare
documentara ale muncii intelectuale,de studiu individual,acțiuni de promovare a cărții,
produselor,serviciilor bibliotecii in scopul atragerii cititorilor;

3.4 Consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate

3.4.1 Se preocupa de consolidarea relației dintre școala si comunitate

3.5 Colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie în vederea
realizării unor proiecte cu caracter cultural şi educativ

3.4.1 Comunică cu diferite instituţii publice specifice, prin realizarea unor schimburi de
experienţă cu alte unităţi şcolare, Biblioteca Minicipală, Naţională etc. şi încheie
parteneriate/proiecte educaţionale în vederea realizării scopului educativ al unităţii
şcolare şi formarea unor competenţe specifice beneficiarului acestor proiecte

4.1. Analiza nivelului şi standiului propriei pregătiri
profesionale

4.1.1 Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională proprie
4.1.2 Are capacitatea de a se integra în sistemul de formare prin participarea la cursuri de
specialitate,etc.
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profesioanle

4.1.3Identifica necesarul de autoinstruire în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu
4.2. Participarea permanentă la cercucri şi activităţi metodice la
nivel local judeţean, naţional

4.2.1 Participa la toate consfătuirile

4.3 Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării
profesionale

4.3.1 Se implica în activităţi metodice organizate la nivelul I.S.M.B., C.C.D, cercurile
pedagogice ale bibiotecarilor ( cercuri )

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, imaginație, competenta, existenta/inexistenta reclamațiilor de orice
natura, împrumut interbibliotecar, sprijin tehnic, audiovizual;

5.
Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea
imaginii unităţii
şcolare

5.2.1 Respecta normele biblioteconomice in vigoare recomandate pentru biblioteca
școlara. Respecta ROFUIP si R.O.F.B.S. și Regulamentul intern al bibliotecii
școlare,respectiv sarcinile bibliotecarului
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

5.2.2 Respecta normele de conservare si securitate a colecțiilor, a normelor de P.S.I. P.M.

5.2.3 Participă la instrucţiunile generale şi periodic al angajaţilor

5.2.4.Desfasoara activităţi culturale şi de cooperare, promovând biblioteca prin
publicarea de articole în domeniul educaţiei
5.3 Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de
parteneriate 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

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

5.4 Iniţiative personale privind stimularea donaţiilor şi
obţinerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării resurselor
bibliotecii

5.4.1 Stimulează donațiile si obținerea unor sponsorizări pentru dezvoltarea fondului de
carte;

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 axează pe cumpărarea de
exemplare mai puține de același autor pentru a cuprinde in lista cat mai multe volume

6.1.1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane,
eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora;

6.
Conduita
profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută,
respect, comportament).

6.1.2.Prezentarea la serviciu într-o 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
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;

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
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

ÎNTOCMIT,
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Anexa 8
Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR -CONTABIL
AN ŞCOLAR 2019-2020

1. Proiectarea
activităţii

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la
nivelul compartimentului financiar.

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

1.1.1. Cunoaşte şi aplică planul de investiţii prevăzut în planul
managerial al şcolii.
1.2.1. Aplicarea planului managerial al compartimentului (anual şi
semestrial).
1.2.3. Întocmeşte actele justificative şi documentele contabile corect și
își asumă responsabilitatea întocmirii
1.2.4. Respectă planul de investiţii pentru unitatea şcolară.
1.2.5. Execută planul de muncă şi salarii al şcolii şi pune în aplicare
statul de funcţii al întregii unităţi
1.3.1.Actele justificative şi documentele contabile sunt întocmite cu
respectarea regulilor de alcătuire şi completare în vigoare.

4
2
3
1
1
4

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Punctaj
evaluare
CA
Validare
consiliul
profesor
al

Indicatori de performanţă

Punctaj
evaluare
comparti
ment

Criterii de performanţă

Punctaj
autoeval
uare

Domenii ale
evaluării

Punctaj
maxim

(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

1.4 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

1.4.1.Foloseşte tehnologia IT pentru întocmirea documentelor
contabile

5
20 p

2. Realizarea
activităţii

2.1. Organizarea activităţii.

2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a
datelor în programele de contabilitate.

2.3 Monitorizarea activităţii.

2.4. Consilierea / îndrumarea periodică a personalului
care gestionează valori materiale.

2.5. Alcătuirea de proceduri.

2.1.1. Elaborează şi aplică măsuri economico financiare de evidenţă
contabilă.
2.1.2. Colaborează cu angajaţii din unitatea şcolară care au sarcini
financiare contabile
2.2.1. Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti precum
şi inventarierea anuală şi trimestrială alături de administratorul
de patrimoniu
2.2.2. Realizează baza de date contabile la nivelul unităţii şcolare
folosind programe de contabilitate şi o actualizează periodic.
2.3.1 Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale
privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, întocmeşte formele pentru efectuarea
încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru
urmărirea debitorilor şi creditorilor ;
2.3.2 Înregistrează toate operaţiunile de la bugetul local, ISJ și MEN
(salarii şi cheltuieli materiale , buget de stat (burse, cheltuieli de
transport, autofinanţare, venituri proprii etc)
2.4.1 Primeşte, verifică , operează în fişele analitice şi sintetice
obiectele de inventar la nivel de şcoală, surse de finanţare;
2.4.2 Monitorizează repartizarea pe bază de referat de necesitate
materiale de întreţinere consumabile;
2.4.3 Instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează
valori materiale;
2.4.4 Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti,
instruieşte şi controlează personalul unităţii în vederea efectuării
corecte a operaţiunii de inventariere și casare
2.5.1.Elaborează şi actualizează periodic proceduri operaţionale pentru
compartimentul financiar - contabil, le aduce la cunoştinţă directorului

3
3
3
2

4

3
2
2
2
3

3
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unităţii şi le comunică comisiei CEAC, adaptându-le la nevoile unităţii
şcolare
30
3. Comunicare
şi
relaţionare

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al
compartimentului.

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

3.5. Asigurarea interfeţei privind licitaţiile sau
încredinţărilor directe.

3.1.1. Colaborează cu responsabilul de departament și conducerea
şcolii în luarea deciziilor cu caracter financiar.
3.1.2. Informează lunar responsabilul de departament de stadiul
folosirii şi realizării veniturilor.
3.2.1. Cere avizul şi aprobarea directorului unităţii pentru toate
propunerile privind componenţa comisiilor de recepţie pentru toate
bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare,
donaţii,etc. şi a comisiei de casare
3.3.1. Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială,
disciplinară şi administrativă a salariaţilor
3.4.1. Gestionează arhiva contabilă a şcolii
3.4.2. Clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli,
documente contabile, fişe contabile, balanţe de verificare, dări
de seamă contabile
3.5.1.Contribuie la asigurarea interfeţei cu ofertanţii pentru achiziţiile
pe care le face şcoala şi face recomandări cu privire la întocmirea
documentelor necesare.

3
3

3

3
2
3
3
20

4.
Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.

4.1.1.Documente care atestă studiile absolvite

4

4.2 Formarea profesională şi dezvoltare în carieră.

4.2.1.Dovezi care atestă cursurile absolvite în ultimii 5 ani

2

4.3. Coordonarea personalului din subordine privind
managementul carierei

4.3.1.Colaborează eficient cu secretariatul şcolii și cu administratorul
de patrimoniu

2
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5. Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea
imaginii şcolii

4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul
şcolar.

4.4.1.Dovezi care atestă participarea la instruiri organizate de ISJ Iași.

5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării
instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.

5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri
contabile în vederea realizării planului managerial
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii
comunităţii locale privind activitatea
compartimentului.
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.

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ.

5.2.1.Consiliază directorul în relaţiile cu agenţii economici în vederea
încheierii contractelor economice.
5.3.1. Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate
coordonatele clasificaţiei bugetare.
5.3.2. Întocmește și verifică statele de plată , indemnizaţiiile de
concediu de odihnă, concediul medical , statele de plată a
burselor,etc
5.3.3. Întocmeşte cererea de credite, deplasări de orice fel şi orice
situaţii necunoscute.
5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a
muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în
şcoală.
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de
protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.

2
10
2
2
1
2
3
2
2
1

15

6.Conduita
profesională

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;

1

6.1.2.Prezentarea la serviciu într-o 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

2

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Punctaj
evaluare
CA
Validare
consiliul
profesor
al

Indicatori de performanţă

Punctaj
evaluare
comparti
ment

Criterii de performanţă

Punctaj
autoeval
uare

Domenii ale
evaluării

Punctaj
maxim

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

pe primul loc relațiile interumane, armonia grupului, munca în echipa
şi randamentul muncii
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;
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;
5
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TOTAL 100

Semnături:

Data ..................................

Cadru didactic auxiliar evaluat: Ionescu Adrian
Responsabil Compartiment:
D

Dumitrescu Nicoleta

Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana…………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Fișă De Evaluare LTEVM Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA9 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR -CONTABIL
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă
1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

1. Proiectarea
activităţii

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la
nivelul compartimentului financiar.
1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

9

Indicatori de performanţă
1.1.1. Cunoaşte şi aplică planul de investiţii prevăzut în planul managerial al şcolii.
1.2.1. Aplicarea planului managerial al compartimentului (anual şi semestrial).
1.2.3. Întocmeşte actele justificative şi documentele contabile corect și își asumă responsabilitatea întocmirii
1.2.4. Respectă planul de investiţii pentru unitatea şcolară.
1.2.5. Execută planul de muncă şi salarii al şcolii şi pune în aplicare statul de funcţii al întregii unităţi
1.3.1.Actele justificative şi documentele contabile sunt întocmite cu respectarea regulilor de alcătuire şi
completare în vigoare.

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă
1.4 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

2. Realizarea
activităţii

2.1. Organizarea activităţii.
2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a
datelor în programele de contabilitate.

2.3 Monitorizarea activităţii.

2.4. Consilierea / îndrumarea periodică a personalului
care gestionează valori materiale.

2.5. Alcătuirea de proceduri.
3. Comunicare
şi
relaţionare

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al
compartimentului.

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

Indicatori de performanţă
1.4.1.Foloseşte tehnologia IT pentru întocmirea documentelor contabile
2.1.1. Elaborează şi aplică măsuri economico financiare de evidenţă contabilă.
2.1.2. Colaborează cu angajaţii din unitatea şcolară care au sarcini financiare contabile
2.2.1. Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti precum şi inventarierea anuală şi trimestrială
alături de administratorul de patrimoniu
2.2.2. Realizează baza de date contabile la nivelul unităţii şcolare folosind programe de contabilitate şi o
actualizează periodic.
2.3.1 Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi
plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor ;
2.3.2 Înregistrează toate operaţiunile de la bugetul local,ISJ și MEN (salarii şi cheltuieli materiale , buget de
stat (burse, cheltuieli de transport, autofinanţare, venituri proprii etc)
2.4.1 Primeşte, verifică , operează în fişele analitice şi sintetice obiectele de inventar la nivel de şcoală, surse
de finanţare;
2.4.2 Monitorizează repartizarea pe bază de referat de necesitate materiale de întreţinere consumabile;
2.4.3 Instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale;
2.4.4 Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruieşte şi controlează personalul unităţii în
vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere și casare
2.5.1.Elaborează şi actualizează periodic proceduri operaţionale pentru compartimentul financiar - contabil,
le aduce la cunoştinţă directorului unităţii şi le comunică comisiei CEAC, adaptându-le la nevoile unităţii
şcolare
3.1.1. Colaborează cu responsabilul de departament și conducerea şcolii în luarea deciziilor cu caracter
financiar.
3.1.2. Informează lunar responsabilul de departament de stadiul folosirii şi realizării veniturilor.
3.2.1. Cere avizul şi aprobarea directorului unităţii pentru toate propunerile privind componenţa comisiilor de
recepţie pentru toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii,etc. şi a
comisiei de casare
3.3.1. Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a
salariaţilor
3.4.1. Gestionează arhiva contabilă a şcolii
3.4.2. Clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe contabile,
balanţe de verificare, dări de seamă contabile
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Domenii ale
evaluării

4.
Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

5. Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea
imaginii şcolii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

3.5. Asigurarea interfeţei privind licitaţiile sau
încredinţărilor directe.

3.5.1.Contribuie la asigurarea interfeţei cu ofertanţii pentru achiziţiile pe care le face şcoala şi face
recomandări cu privire la întocmirea documentelor necesare.

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.

4.1.1.Documente care atestă studiile absolvite

4.2 Formarea profesională şi dezvoltare în carieră.

4.2.1.Dovezi care atestă cursurile absolvite în ultimii 5 ani

4.3. Coordonarea personalului din subordine privind
managementul carierei

4.3.1.Colaborează eficient cu secretariatul şcolii

4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul
şcolar.

4.4.1.Dovezi care atestă participarea la instruiri organizate de ISJ Iași.

5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării
instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii
comunităţii locale privind activitatea
compartimentului.
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.
5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ.

5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri contabile în vederea realizării planului
managerial
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii

5.2.1.Consiliază directorul în relaţiile cu agenţii economici în vederea încheierii contractelor economice.
5.3.1. Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare.
5.3.2. Întocmește și verifică statele de plată , indemnizaţiiile de concediu de odihnă, concediu medical ,
statele de plată a burselor,etc
5.3.3. Întocmeşte cererea de credite, deplasări de orice fel şi orice situaţii necunoscute.
5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile
desfăşurate în şcoală.
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.
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Domenii ale
evaluării

6.Conduita
profesională

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

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;

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

6.1.2.Prezentarea la serviciu într-o 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
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;
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;

ÎNTOCMIT,
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Anexa 9
Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR -CONTABIL ȘEF
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)

1. Proiectarea
activităţii

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la
nivelul compartimentului financiar.

1.1.1. Cunoaşte şi aplică planul de investiţii prevăzut în planul
managerial al şcolii.
1.2.1. Realizarea planului managerial al compartimentului (anual şi
semestrial).
1 2.2. Întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi planul de
venituri şi cheltuieli extrabugetare.
1.2.3. Întocmeşte actele justificative şi documentele contabile.

5
2
1
1
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Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

1.2.4. Realizează planul de investiţii pentru unitatea şcolară.
1.2.5. Întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al şcolii şi pune
în aplicare statul de funcţii al întregii unităţi.
1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
1.4 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

1.3.1.Actele justificative şi documentele contabile sunt întocmite cu
respectarea regulilor de alcătuire şi completare în vigoare.
1.4.1.Foloseşte tehnologia IT pentru întocmirea documentelor
contabile

1
1

4
5
20 p

2. Realizarea
activităţii

2.1. Organizarea activităţii.

2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a
datelor în programele de contabilitate.

2.3 Monitorizarea activităţii.

2.4. Consilierea / îndrumarea şi controlul periodic al
personalului care gestionează valori materiale.

3. Comunicare
şi
relaţionare

2.1.1. Elaborează şi aplică măsuri economico financiare de evidenţă
contabilă.
2.1.2. Determină atribuţiile şi răspunderile angajaţilor din unitatea
şcolară care au sarcini financiare contabile.
2.2.1. Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti precum
şi inventarierea anuală şi trimestrială.
2.2.2. Realizează baza de date contabile la nivelul unităţii şcolare
folosind programe de contabilitate şi o actualizează periodic.
2.3.1. Ţine evidenţa cheltuielilor bugetare.
2.3.2. Verifică întocmirea notelor contabile.
2.3.3. Întocmeşte balanţa contabilă.
2.3.4. Întocmeşte corespondenţa contabilă.
2.3.5. Urmăreşte şi controlează modul de realizare a execuţiei bugetare.
2.3.6. Verifică realizarea prevederilor financiare din planul managerial.
2.4.1. Verifică statele de plată întocmite de secretara şefă
2.4.2. Urmăreşte plata salariilor

2.5. Alcătuirea de proceduri.

2.5.1. Elaborează proceduri cu caracter financiar - administrativ

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al
compartimentului.

3.1.1. Colaborează cu conducerea şcolii în luarea deciziilor cu caracter
financiar.
3.1.2. Informează lunar conducerea unităţii de stadiul folosirii şi

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
30
3
3
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3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

3.5. Asigurarea interfeţei privind licitaţiile sau
încredinţărilor directe.

realizării veniturilor.
3.2.1.Întocmeşte dări de seamă contabile ale unităţii, şi alte documente
contabile pe care le prezintă conducerii unităţii şcolare.
3.3.1.Prezintă informări cu privire la deciziile financiare luate în cursul
unui trimestru şi a modului de soluţionare a lor în faţa CA.
3.4.1. Gestionează arhiva contabilă a şcolii
3.4.2. Clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli,
documente contabile, fişe contabile, balanţe de verificare, dări
de seamă contabile
3.5.1.Contribuie la asigurarea interfeţei cu ofertanţii pentru achiziţiile
pe care le face şcoala şi face recomandări cu privire la întocmirea
documentelor necesare.

3
3
2
3
3
20

4.
Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

5. Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.

4.1.1.Documente care atestă studiile absolvite

4

4.2 Formarea profesională şi dezvoltare în carieră.

4.2.1.Dovezi care atestă cursurile absolvite în ultimii 5 ani

2

4.3. Coordonarea personalului din subordine privind
managementul carierei

4.3.1.Colaborează eficient cu secretariatul şcolii

2

4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul
şcolar.

4.4.1.Dovezi care atestă participarea la instruiri organizate de ISJ Iași.

2

5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării
instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.

5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri
contabile în vederea realizării planului managerial
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii

10
3
4
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imaginii şcolii

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii
comunităţii locale privind activitatea
compartimentului.
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.

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ.

5.2.1.Consiliază directorul în relaţiile cu agenţii economici în vederea
încheierii contractelor economice.

1

5.3.1. Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate
coordonatele clasificaţiei bugetare.
5.3.2. Efectuează, organizează şi conduce efectuarea operaţiilor
contabile pentru şcoală.
5.3.3. Întocmeşte cererea de credite, deplasări de orice fel şi orice
situaţii necunoscute.
5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a
muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în
şcoală.
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de
protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.

1
1
1
2
2

15

6.Conduita
profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj,
ținută, respect, comportament).

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor
interumane, eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării
altora;
2.Prezentarea la serviciu într-o 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.Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară
activitate,munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si 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;

2

1

1
1
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TOTAL 100
Data ..................................
Semnături:
Cadru didactic auxiliar evaluat: Dumitrescu Nicoleta
D

Responsabil Compartiment:
Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana …………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Fișă De Evaluare LTEVM Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA10 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR -CONTABIL ȘEF
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă
1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

1. Proiectarea
activităţii

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul
compartimentului financiar.
1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

10

Indicatori de performanţă
1.1.1. Cunoaşte şi aplică planul de investiţii prevăzut în planul managerial al şcolii.
1.2.1. Realizarea planului managerial al compartimentului (anual şi semestrial).
1 2.2. Întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi planul de venituri şi cheltuieli extrabugetare.
1.2.3. Întocmeşte actele justificative şi documentele contabile.
1.2.4. Realizează planul de investiţii pentru unitatea şcolară.
1.2.5. Întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al şcolii şi pune în aplicare statul de funcţii al întregii unităţi.
1.3.1.Actele justificative şi documentele contabile sunt întocmite cu respectarea regulilor de alcătuire şi completare în
vigoare.

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă
1.4 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

2. Realizarea
activităţii

2.1. Organizarea activităţii.
2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a
datelor în programele de contabilitate.

2.3 Monitorizarea activităţii.

3. Comunicare
şi
relaţionare

2.4. Consilierea / îndrumarea şi controlul periodic al
personalului care gestionează valori materiale.
2.5. Alcătuirea de proceduri.
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

4.
Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

Indicatori de performanţă
1.4.1.Foloseşte tehnologia IT pentru întocmirea documentelor contabile
2.1.1. Elaborează şi aplică măsuri economico financiare de evidenţă contabilă.
2.1.2. Determină atribuţiile şi răspunderile angajaţilor din unitatea şcolară care au sarcini financiare contabile.
2.2.1. Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti precum şi inventarierea anuală şi trimestrială.
2.2.2. Realizează baza de date contabile la nivelul unităţii şcolare folosind programe de contabilitate şi o actualizează
periodic.
2.3.1. Ţine evidenţa cheltuielilor bugetare.
2.3.2. Verifică întocmirea notelor contabile.
2.3.3. Întocmeşte balanţa contabilă.
2.3.4. Întocmeşte corespondenţa contabilă.
2.3.5. Urmăreşte şi controlează modul de realizare a execuţiei bugetare.
2.3.6. Verifică realizarea prevederilor financiare din planul managerial.
2.4.1. Verifică statele de plată întocmite de secretara şefă
2.4.2. Urmăreşte plata salariilor
2.5.1. Elaborează proceduri cu caracter financiar - administrativ
3.1.1. Colaborează cu conducerea şcolii în luarea deciziilor cu caracter financiar.
3.1.2. Informează lunar conducerea unităţii de stadiul folosirii şi realizării veniturilor.
3.2.1.Întocmeşte dări de seamă contabile ale unităţii, şi alte documente contabile pe care le prezintă conducerii unităţii
şcolare.
3.3.1.Prezintă informări cu privire la deciziile financiare luate în cursul unui trimestru şi a modului de soluţionare a lor în
faţa CA.
3.4.1. Gestionează arhiva contabilă a şcolii
3.4.2. Clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe contabile, balanţe de
verificare, dări de seamă contabile

3.5. Asigurarea interfeţei privind licitaţiile sau
încredinţărilor directe.

3.5.1.Contribuie la asigurarea interfeţei cu ofertanţii pentru achiziţiile pe care le face şcoala şi face recomandări cu privire
la întocmirea documentelor necesare.

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.

4.1.1.Documente care atestă studiile absolvite

4.2 Formarea profesională şi dezvoltare în carieră.

4.2.1.Dovezi care atestă cursurile absolvite în ultimii 5 ani
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Domenii ale
evaluării

5. Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea
imaginii şcolii

6.Conduita
profesională

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

4.3. Coordonarea personalului din subordine privind
managementul carierei

4.3.1.Colaborează eficient cu secretariatul şcolii

4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul
şcolar.

4.4.1.Dovezi care atestă participarea la instruiri organizate de ISJ Iași.

5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării
instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.

5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri contabile în vederea realizării planului managerial
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii
comunităţii locale privind activitatea
compartimentului.
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.

5.2.1.Consiliază directorul în relaţiile cu agenţii economici în vederea încheierii contractelor economice.

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.

5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate
în şcoală.
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile
de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.

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;

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

5.3.1. Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare.
5.3.2. Efectuează, organizează şi conduce efectuarea operaţiilor contabile pentru şcoală.
5.3.3. Întocmeşte cererea de credite, deplasări de orice fel şi orice situaţii necunoscute.

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.Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate,munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si
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;

ÎNTOCMIT,
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Anexa 10

Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR FUNCȚIA INGINER DE SISTEM
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………
Specialitatea……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

1.
Proiectarea
Activităţii

Criterii de performanţă

1.1 Gestionarea şi verificarea permanentă a stării de
funcţionare a echipamentelor de calcul din dotare şi
asigurarea utilizării în bune condiţii a acesteia
1.2 Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET
a şcolii

Indicatori de performanţă

Pct. max

Domenii
ale evaluării

1.1.1 Alegerea unei strategii optime pentru gestionarea şi
verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de calcul
1.1.2 Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de
învăţământ
1.2.1 Realizarea întreţinerii reţelei INTERNET a şcolii

2

1.2.2 Administrarea în bune condiţii a reţelei de
INTERNET a şcolii

1

Punctaj acordat
Auto
evaluare

Evaluare
comisie

2
1
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Validare
Consiliul
Profesoral
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1.3 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei
educaţionale la nivelul unităţii

1.4 Gestionarea programelor informatice pentru
desfășurarea examenelor și evaluărilor anuale ale
elevilor

1.5 Participarea la activităţi extracurriculare corelate
cu obiectivele curriculare extrase din planul
managerial al unităţi

1.3.1 Elaborarea documentelor de proiectare

2

1.3.2 Întocmirea planificărilor calendaristice conform
legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit.
1.3.3 Actualizarea documentelor de proiectare didactică,
realizarea de statistici privind rezultatele școlare necesare
promovării imaginii școlii

1

1.3.4 Participarea la realizarea materialelor de ofertă
școlară, sprijin acordat publicării pe site, pagina fbk sau
alte canale de distribuție

3

1.1.4 Întocmirea și actualizarea bazelor de date în
programul SIIIR, bacalaureat, evaluare națională la clasa a
VIII-a.
1.4.2 Colaborează din punct de vedere informatic pentru
realizarea raportărilor legate de BAC și EN
1.5.1 Punctualitate şi participarea la realizarea întocmai şi
la timp a activităţilor planificate
1.5.2 Pregătirea activităţii practice-aplicative (resurse
materiale, mijloace)

2

2

2
1
1
20

2.
Realizarea
Activităţii

2.1Asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă
specialitate decât informatică în timpul orelor
desfăşurate în laboratorul FEX, JA, AEL sau în
oricare alt laborator de informatică

2.2 Utilizează şi gestionează eficient resursele puse
la dispoziţia postului: bibliotecă de software şi
documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi
auxiliare, etc

2.1.1 Înlesnirea folosirii de către profesori a soft-urilor
educaţionale
2.1.2 Înlesnirea folosirii de către profesori a mijloacelor
audio-vizuale moderne din dotarea şcolii
2.1.3 Asistarea profesorilor în timpul orelor desfăşurate în
laboratorul de informatică
2.1.4 Realizarea unor acţiuni comune cadru didactic –
analist
2.2.1 Întocmirea unei liste cu documentaţia pusă la
dispoziţia postului
2.2.2 Întocmirea unei liste cu echipamentele de tehnică de
calcul

3
3
3
3
3
3
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2.3 Participarea la activităţi extracurriculare precum
şi participarea la acţiuni de voluntariat

3.
Comunicare şi
relaţionare

2.2.3 Întocmirea unei liste bibliografice cu auxiliarele puse
la dispoziţia postului. Colaborează cu bibliotecarul școlii
2.2.4 Asigură introducerea corectă a datelor în SIIIR
2.3.1 Participarea la unele activităţi extracurriculare la
nivelul şcolii
2.3.2 Redactarea/coordonarea realizării revistei şcolii
(colaborează cu membrii colectivului de redacție, asigură
publicarea revistei în sursele online, etc)
2.3.3 Participarea la activităţi de voluntariat

3
3
3
2

1
30
2
2

3.1 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare cu elevii

3.1.1 Comunicare permanentă cu elevii şcolii
3.1.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de elevi pentru
reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale sau a
activităților din laboratoarele de informatică

3.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare cu personalul şcolii

3.2.1 Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice,
responsabilii comisiilor, colegii din departamente
3.2.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de personalul şcolii
pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale
3.3.1 Comunicare permanentă cu conducerea şcolii

2

3.3.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de echipa
managerială pentru reglarea ritmului de desfăşurare a
activităţii sale
3.4.1 Comunicare permanentă cu beneficiarii din cadrul
comunităţii – părinţi ai elevilor
3.4.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii din
comunitate pentru reglarea ritmului de desfăşurare a
activităţii sale
Comunicare permanentă cu firmele producătoare de
softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură
service-ul echipamentelor de calcul, relaţionarea cu
furnizorul de INTERNET

2

3.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare cu echipa managerială

3.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare în cadrul comunităţii

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

2
3

2
2

3

20
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4. Managmentul
carierei şi al
dezvoltării
profesioanle

5.
Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea
imaginii unităţii
şcolare

4.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice,
dobândite prin participarea la programele de
formare/perfecţionare
4.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice
la nivelul comisiei/catedrei de informatică
4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului
personal
4.4 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect, comportament), respectarea şi
promovarea deontologieie profesionale)

Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de
formare (prin redactarea documentelor, desfăşurarea
demersului folosit etc.).
Participarea activă la activităţile comisiilor metodice,
consilii profesorale cu temă din sfera activităților sale
Realizarea portofoliului personal şi actualizarea lui
periodică
Respectarea programului de lucru prevăzut în fişa postului

2

Respectarea tuturor atribuţiilor prevăzute în fişa postului

2
10

5.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte
educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

5.1.1.Atragerea de parteneriate educaţionale

0.5

5.1.2.Redactarea unor proiecte educaţionale
5.1.3. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte
educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale
5.2.1 Implicarea activă în promovarea ofertei educaţionale

0.5
1

5.2 Promovarea ofertei educaţionale

5.3 Realizarea/participarea la programe/activităţi de
prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar

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.

2
2
2

1

5.2.2 Realizarea unor pliante pentru promovarea ofertei
educaţionale
5.2.3 Colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu
agenţi economici, cu părinţii, cu presa, cu factorii de
cultură, etc.

1

5.3.1 Acţiuni anti-violenţă în cadrul şcolii
5.3.2 Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de
combaterea comportamentelor nesănătoase
5.3.3 Cunoaşterea legislaţiei în vigoare
5.3.4 Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni
de combatere a violenţei
5.3.5 Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate în
combaterea şi prevenirea violenţei
5.4.1 Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în
vigoare.
5.4.2
Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii
abilitate

1
1

1

1
1
1
1
1
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5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a
calităţii la nivelul organizaţiei.

5.4.3 Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi
întocmirea documentaţiei specifice
5.5.1 Disponibilitate la responsabilizare
5.5.2 Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod
corespunzător şi exemplar

1
1
1
15

6.
Conduita
profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj,
ținută, respect, comportament).
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută,
respect, comportament).
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

TOTAL

Semnături:

2
3
5
100

Data………….

Cadru didactic auxiliar evaluat: Mușac Gabriel…………………
Responsabil Compartiment:
D

Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana…………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Fișă De Evaluare LTEVM Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA11 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR FUNCȚIA INGINER DE SISTEM
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

11

Domenii
ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

1.
Proiectarea
Activităţii

1.1 Gestionarea şi verificarea permanentă a stării de
funcţionare a echipamentelor de calcul din dotare şi
asigurarea utilizării în bune condiţii a acesteia

1.1.1 Alegerea unei strategii optime pentru gestionarea şi verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de
calcul
1.1.2 Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ

1.2 Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET
a şcolii

1.2.1 Realizarea întreţinerii reţelei INTERNET a şcolii

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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1.2.2 Administrarea în bune condiţii a reţelei de INTERNET a şcolii
1.3 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei
educaţionale la nivelul unităţii

1.3.1 Elaborarea documentelor de proiectare
1.3.2 Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit.
1.3.3 Actualizarea documentelor de proiectare didactică, realizarea de statistici privind rezultatele școlare
necesare promovării imaginii școlii

1.4 Gestionarea programelor informatice pentru
desfășurarea examenelor și evaluărilor anuale ale
elevilor

1.3.4 Participarea la realizarea materialelor de ofertă școlară, sprijin acordat publicării pe site, pagina fbk sau
alte canale de distribuție
1.1.4 Întocmirea și actualizarea bazelor de date în programul SIIIR, bacalaureat, evaluare națională la clasa a
VIII-a.
1.4.2 Colaborează din punct de vedere informatic pentru realizarea raportărilor legate de BAC și EN

2.
Realizarea
Activităţii

1.5 Participarea la activităţi extracurriculare corelate
cu obiectivele curriculare extrase din planul
managerial al unităţi
2.1Asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă
specialitate decât informatică în timpul orelor
desfăşurate în laboratorul FEX, JA, AEL sau în
oricare alt laborator de informatică
2.2 Utilizează şi gestionează eficient resursele puse
la dispoziţia postului: bibliotecă de software şi
documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi
auxiliare, etc
2.3 Participarea la activităţi extracurriculare precum
şi participarea la acţiuni de voluntariat

1.5.1 Punctualitate şi participarea la realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate
1.5.2 Pregătirea activităţii practice-aplicative (resurse materiale, mijloace)
2.1.1 Înlesnirea folosirii de către profesori a soft-urilor educaţionale
2.1.2 Înlesnirea folosirii de către profesori a mijloacelor audio-vizuale moderne din dotarea şcolii
2.1.3 Asistarea profesorilor în timpul orelor desfăşurate în laboratorul de informatică
2.1.4 Realizarea unor acţiuni comune cadru didactic – analist
2.2.1 Întocmirea unei liste cu documentaţia pusă la dispoziţia postului
2.2.2 Întocmirea unei liste cu echipamentele de tehnică de calcul
2.2.3 Întocmirea unei liste bibliografice cu auxiliarele puse la dispoziţia postului. Colaborează cu bibliotecarul
școlii
2.2.4 Asigură introducerea corectă a datelor în SIIIR
2.3.1 Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii
2.3.2 Redactarea/coordonarea realizării revistei şcolii (colaborează cu membrii colectivului de redacție,
asigură publicarea revistei în sursele online, etc)
2.3.3 Participarea la activităţi de voluntariat

3.
Comunicare şi
relaţionare

3.1 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare cu elevii

3.1.1 Comunicare permanentă cu elevii şcolii
3.1.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de elevi pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale sau a
activităților din laboratoarele de informatică

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi
3.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare cu personalul şcolii
3.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare cu echipa managerială
3.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
relaţionare în cadrul comunităţii

4. Managmentul
carierei şi al
dezvoltării
profesioanle

3.5 Relaţionarea cu firmele producătoare de softuri,
de echipamente de calcul, cu firmele care asigură
service-ul echipamentelor de calcul, relaţionarea cu
4.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice,
dobândite prin participarea la programele de
formare/perfecţionare
4.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice
la nivelul comisiei/catedrei de informatică
4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului
personal
4.4 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect, comportament), respectarea şi
promovarea deontologieie profesionale)
5.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte
educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

3.2.1 Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor, colegii din departamente
3.2.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de personalul şcolii pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii
sale
3.3.1 Comunicare permanentă cu conducerea şcolii
3.3.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de echipa managerială pentru reglarea ritmului de desfăşurare a
activităţii sale
3.4.1 Comunicare permanentă cu beneficiarii din cadrul comunităţii – părinţi ai elevilor
3.4.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii din comunitate pentru reglarea ritmului de desfăşurare a
activităţii sale
Comunicare permanentă cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură
service-ul echipamentelor de calcul, relaţionarea cu furnizorul de INTERNET
Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor, desfăşurarea
demersului folosit etc.).
Participarea activă la activităţile comisiilor metodice, consilii profesorale cu temă din sfera activităților sale
Realizarea portofoliului personal şi actualizarea lui periodică
Respectarea programului de lucru prevăzut în fişa postului
Respectarea tuturor atribuţiilor prevăzute în fişa postului
5.1.1.Atragerea de parteneriate educaţionale
5.1.2.Redactarea unor proiecte educaţionale

5.
Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi la
promovarea
imaginii unităţii
şcolare

5.1.3. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale
5.2 Promovarea ofertei educaţionale

5.2.1 Implicarea activă în promovarea ofertei educaţionale
5.2.2 Realizarea unor pliante pentru promovarea ofertei educaţionale
5.2.3 Colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu agenţi economici, cu părinţii, cu presa, cu factorii de
cultură, etc.
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5.3 Realizarea/participarea la programe/activităţi de
prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar

5.3.1 Acţiuni anti-violenţă în cadrul şcolii
5.3.2 Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de combaterea comportamentelor nesănătoase
5.3.3 Cunoaşterea legislaţiei în vigoare
5.3.4 Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de combatere a violenţei
5.3.5 Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate în combaterea şi prevenirea violenţei

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.

5.4.1 Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia
în vigoare.
5.4.2 Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate
5.4.3 Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a
calităţii la nivelul organizaţiei.

5.5.1 Disponibilitate la responsabilizare
5.5.2 Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar

6.
Conduita
profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj,
ținută, respect, comportament).
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale.

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

Întocmit,
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Anexa 11
Nr. _______ / _________ 2019

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR FUNCȚIA DE LABORANT
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………
Specialitatea……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii
ale evaluării

Criterii de performanță

Indicatori de performanță

1.Proiectarea activității

1.1.Corelarea activității cu programa școlară și cu normele
de elaborare a documentelor de proiectare.

1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la
portofoliul laborantului (pentru fiecare disciplină)
1.1.b. Elaborarea proiectului activităţii anual,
semestrial, săptămânal pe capitole, teme, termene ale
activităţii practice (personalizare, termen)
1.1.c. Elaborarea proiectului de achiziţii (resurse
materiale) şi achiziţionarea de diferite produse pentru
activităţi de laborator (chimie, fizică,bio)

Pnct.
MAX

Punctaj
autoeva
luare

Pnctj
evaluare
comparti
ment

1
3
2
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1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei
educaționale la nivelul unității.

1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în
activitatea de proiectare.
1.4 Proiectarea de activități extracurriculare corelate cu
obiectivele curriculare extrase din planul managerial al
unității.

2.1 Realizarea unor experimente didactice care asigură
caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor
specifice.

2. Realizarea activităților
didactice

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea
de învățământ în vederea optimizării activităților didactice
inclusiv a resurselor TIC

1.2.a. Întocmirea documentelor specifice ale comisiei
de curriculum
1.2.b. Elaborarea ofertei educaţionale şi distribuirea
către managerii claselor; colaborează cu secretariatul
școlii
1.3.a Realizarea proiectării activităţii în format
electronic (personalizare)
1.4.a.
Elaborarea
proiectului
activităţilor
extracurriculare propriu anual-semestrial
1.4.b.
Întocmirea
proiectelor
activităţilor
extracurriculare la care participă împreună cu echipa
de proiect
1.4.c. Asigurarea bazei logistice pentru activităţi
extacurriculare şi concursuri şcolare (colaborează cu
serviciul secretariat)
2.1.a. Întocmirea unei liste cu lucrările de laborator
pentru fiecare disciplină anual / semestrial
2.1.b. Numărul şi calitatea lucrărilor de laborator
specifice întreprinse
2.1.c. Organizarea activităţilor practice şi aplicative
în cadrul procesului de învăţare
2.1.d. Pregătirea activităţii practice (obiective,
materiale, mijloace) prin colaborare
2.1.e. Desfăşurarea activităţii practice
2.1.f. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în
activitatea practic ă (sub coordonarea profesorului)
2.1.g. Realizarea unor mijloace didactice originale,
specifice disciplinei
2.2.a. Utilizarea în cadrul orelor de fizică, chimie,
biologie, științe a materialelor auxiliare existente în
dotarea laboratorului
2.2.b. Utilizarea unor mijloace didactice, originale,
specifice disciplinei
2.2.c. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de
fizic ă, chimie, biologie și nu numai
2.2.d. Utilizarea resurselor TIC pentru realizarea altor
activități prin colaborare cu serv.secretariat

2
3
2

2
2
3
`
20
2
2
1,5
1,5
3
2
2

2
1
3
4
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2.3 Participarea la activități extracurriculare, precum și
participarea la acțiuni de voluntariat.

3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu
elevii.

3. Comunicare și
relaționare

3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu
personalul școlii

3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu
echipa managerială

3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în
cadrul comunității
3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de resurse
materiale necesare laboratoarelor de specialitate și cu
firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare

2.3.a. Participarea la unele activităţi extracurriculare
la nivelul şcolii (o acţiune/sem)
2.3.b. Participarea la activităţi de voluntariat
3.1.a. Selectarea modalităţilor de comunicare (ton,
ritm)
3.1.b. Respectarea partenerului în comunicare
(vocabular adecvat )
3.1.c. Asigurarea feed-back-ului în comunicare
3.1.d. Dezvoltarea comunicării elev-elev, elev-clasă

3
3
30
1
1
1
1

3.2.a. Comunicare şi relaţionarea cu cadrele didactice
de specialitate (fizic ă ,chimie, biologie)
3.2.b. Comunicarea şi relaţionarea cu cadrele
didactice ale şcolii
3.2.c. Comunicarea şi relaţionarea cu personalul
didactic auxiliar
3.2.d. Comunicarea şi relaţionarea cu personalul
nedidactic
3.3.a. Comunicare şi relaţionare cu directorul şcolii
3.3.b. Comunicare şi relaţionare cu consilierul
educativ
3.3.c. Comunicare şi relaţionare cu responsabilul
CEAC
3.3.d. Comunicare şi relaţionare cu responsabilul
comisiei metodice
3.4.a. Comunicare şi relaţionare cu părinţii elevilor
(la solicitări)
3.4.b. Comunicare şi relaţionare cu diferiţi parteneri
(implicarea în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu
alte şcoli, alte instituţii)

1,5

3.5.a. Comunicare şi relaţionare firme pentru resurse
materiale de specialitate (referate de necesitate,
oferte, achiziţii)
3.5.b. Comunicare şi relaţionare firme service

2

1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1

2
20
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4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin
participarea la programele de formare/perfecționare

4. Managementul carierei
și al dezvoltării personale

4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la
nivelul comisiei/catedrei/responsabilului

4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului
personal (se completează și cu activități din alte
departamente paralele )

4.1.a. Participarea la cursuri de formare
4.1.b. Valorificarea competenţelor dobândite la
cursurile de formare (prin redactarea documentelor
desfăşurate de mersului didactic)
4.1.c.Diseminarea informaţiei de înscriere la unele
cursuri de formare continuă colegilor
4.1.d.Prezentarea de exemple de bună practică
utilizate
în activitatea
didactică( activităţilor
mese rotunde,comisii
4.2.a.
Implicarea
în organizarea
metodice
la nivelul comisiei.
4.2.b. Implicarea în activităţi metodice organizate la
nivelul I.S.J. şi C.C.D ( cercuri )
4.2.c. Implicarea în organizarea de activităţi propuse
de CCD organizate în şcoală (cursuri formare)

1

4.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului
profesoral şi dosarului personal
4.3.b. Realizarea portofoliului profesional şi dosarul
personal
4.3.c. Actualizarea permanentă a portofoliului

1

1
1
1
1
1
1

1
1
10

5. Contribuția la
dezvoltarea instituțională
și la promovarea imaginii
unității școlare

5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în
vederea dezvoltării instituționale

5.2 Promovarea ofertei educaționale

5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de
prevenire și combatere a violenței și comportamentelor
nesănătoase în mediul școlar

5.1.a. Implicarea în proiectele educaţionale
concursuri, olimpiade
5.1.b. Stabileşte contacte relevante cu parteneri
economici şi sociali pentru proiectele educaţionale
5.1.c. Redactarea unor proiecte educaţionale
respectând structura școlii
5.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul
instituţiei / comunităţii
5.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul
judeţului
5.3.a. Participarea la programe/activităţi în domeniul
educaţional
5.3.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi
combatere a violenţei şi comportamentelor
nesănătoase
5.3.c. Reamenajarea diferitelor panouri

2
1
1
1
1
1
1
2
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5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și
securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de
activități desfășurate în cadrul unității de învățământ
precum și a sarcinilor suplimentare
5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la
nivelul organizației.

6. Conduita profesională

5.4.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de
legislaţia în vigoare
5.4.b. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor
şi întocmirea documentaţiei specifice
5.4.c.Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii
abilitate
5.5.a. Disponibilitatea la responsabilizare
5.5.b. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor
în mod corespunzător şi exemplar

1
1
1
1
1
15
1

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută,
respect, comportament).

6.1.a. Adoptarea unei ţinute decente, a unui
comportament social în şcoală
6.1.b. Adoptarea unei ţinute decente, a unui
comportament social în afara şcolii

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

6.2.a. Respectarea deontologiei profesionale.
6.2.b. Promovarea respectului faţă de ceilalţi.

1,5
1,5
5

TOTAL

1

100

Data……………………………..
Semnături:
Cadru didactic auxiliar evaluat: Bajinschi Elena…………………
Responsabil Compartiment:
Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana …………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Fișă De Evaluare LTEVM Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA12 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR FUNCȚIA DE LABORANT
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii
ale evaluării

12

Criterii de performanță

Indicatori de performanță

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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1.Proiectarea activității

1.1.Corelarea activității cu programa școlară și cu normele
de elaborare a documentelor de proiectare.

1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul laborantului (pentru fiecare disciplină)
1.1.b. Elaborarea proiectului activităţii anual, semestrial, săptămânal pe capitole, teme, termene ale
activităţii practice (personalizare, termen)
1.1.c. Elaborarea proiectului de achiziţii (resurse materiale) şi achiziţionarea de diferite produse pentru
activităţi de laborator (chimie, fizică,bio)
biologie)

1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei
educaționale la nivelul unității.

1.2.a. Întocmirea documentelor specifice ale comisiei de curriculum
1.2.b. Elaborarea ofertei educaţionale şi distribuirea către managerii claselor; colaborează cu
secretariatul școlii

1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în
activitatea de proiectare.
1.4 Proiectarea de activități extracurriculare corelate cu
obiectivele curriculare extrase din planul managerial al
unității.

1.3.a Realizarea proiectării activităţii în format electronic (personalizare)
1.4.a. Elaborarea proiectului activităţilor extracurriculare propriu anual-semestrial
1.4.b. Întocmirea proiectelor activităţilor extracurriculare la care participă împreună cu echipa de
proiect
1.4.c. Asigurarea bazei logistice pentru activităţi extacurriculare şi concursuri şcolare (colaborează cu
serviciul secretariat)
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2.1.a. Întocmirea unei liste cu lucrările de laborator pentru fiecare disciplină anual / semestrial
2.1.b. Numărul şi calitatea lucrărilor de laborator specifice întreprinse
2.1.c. Organizarea activităţilor practice şi aplicative în cadrul procesului de învăţare
2.1.d. Pregătirea activităţii practice (obiective, materiale, mijloace) prin colaborare
2.1.e. Desfăşurarea activităţii practice
2.1.f. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în activitatea practic ă (sub coordonarea profesorului)
2.1.g. Realizarea unor mijloace didactice originale, specifice disciplinei

2. Realizarea activităților
didactice

2.1 Realizarea unor experimente didactice care asigură
caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor
specifice.

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea
de învățământ în vederea optimizării activităților didactice
inclusiv a resurselor TIC

2.3 Participarea la activități extracurriculare, precum și
participarea la acțiuni de voluntariat.
3. Comunicare și
relaționare

3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu
elevii.
3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu
personalul școlii

3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu
echipa managerială

2.2.a. Utilizarea în cadrul orelor de fizică, chimie, biologie, științe a materialelor auxiliare existente în
dotarea laboratorului
2.2.b. Utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei
2.2.c. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de fizic ă, chimie, biologie și nu numai
2.2.d. Utilizarea resurselor TIC pentru realizarea altor activități prin colaborare cu serv.secretariat
2.3.a. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii (o acţiune/sem)
2.3.b. Participarea la activităţi de voluntariat
3.1.a. Selectarea modalităţilor de comunicare (ton, ritm)
3.1.b. Respectarea partenerului în comunicare (vocabular adecvat )
3.1.c. Asigurarea feed-back-ului în comunicare
3.1.d. Dezvoltarea comunicării elev-elev, elev-clasă
3.2.a. Comunicare şi relaţionarea cu cadrele didactice de specialitate (fizic ă ,chimie, biologie)
3.2.b. Comunicarea şi relaţionarea cu cadrele didactice ale şcolii
3.2.c. Comunicarea şi relaţionarea cu personalul didactic auxiliar
3.2.d. Comunicarea şi relaţionarea cu personalul nedidactic
3.3.a. Comunicare şi relaţionare cu directorul şcolii
3.3.b. Comunicare şi relaţionare cu consilierul educativ
3.3.c. Comunicare şi relaţionare cu responsabilul CEAC
3.3.d. Comunicare şi relaţionare cu responsabilul comisiei metodice
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3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în
cadrul comunității

3.4.a. Comunicare şi relaţionare cu părinţii elevilor (la solicitări)
3.4.b. Comunicare şi relaţionare cu diferiţi parteneri (implicarea în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat
cu alte şcoli, alte instituţii)

3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de resurse
materiale necesare laboratoarelor de specialitate și cu
firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare

3.5.a. Comunicare şi relaţionare firme pentru resurse materiale de specialitate (referate de necesitate,
oferte, achiziţii)
3.5.b. Comunicare şi relaţionare firme service

4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin
participarea la programele de formare/perfecționare
4. Managementul carierei
și al dezvoltării personale

5. Contribuția la
dezvoltarea instituțională
și la promovarea imaginii
unității școlare

4.1.a. Participarea la cursuri de formare
4.1.b. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor
desfăşurate de mersului didactic)
4.1.c.Diseminarea informaţiei de înscriere la unele cursuri de formare continuă colegilor
4.1.d.Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică( mese rotunde,comisii
metodice,lecţii demonstrative , articole) 1

4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la
nivelul comisiei/catedrei/responsabilului

4.2.a. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei.
4.2.b. Implicarea în activităţi metodice organizate la nivelul I.S.J. şi C.C.D ( cercuri )
4.2.c. Implicarea în organizarea de activităţi propuse de CCD organizate în şcoală (cursuri formare)

4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului
personal (se completează și cu activități din alte
departamente paralele )

4.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesoral şi dosarului personal
4.3.b. Realizarea portofoliului profesional şi dosarul personal
4.3.c. Actualizarea permanentă a portofoliului

5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în
vederea dezvoltării instituționale

5.1.a. Implicarea în proiectele educaţionale concursuri, olimpiade
5.1.b. Stabileşte contacte relevante cu parteneri economici şi sociali pentru proiectele educaţionale
5.1.c. Redactarea unor proiecte educaţionale respectând structura școlii

5.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei / comunităţii
5.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţului
5.2 Promovarea ofertei educaționale
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6. Conduita
profesională

5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de
prevenire și combatere a violenței și comportamentelor
nesănătoase în mediul școlar

5.3.a. Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţional
5.3.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase
5.3.c. Reamenajarea diferitelor panouri

5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și
securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de
activități desfășurate în cadrul unității de învățământ
precum și a sarcinilor suplimentare

5.4.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de
legislaţia în vigoare
5.4.b. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice
5.4.c.Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la
nivelul organizației.

5.5.a. Disponibilitatea la responsabilizare
5.5.b. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută,
respect, comportament).
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

6.1.a. Adoptarea unei ţinute decente, a unui comportament social în şcoală
6.1.b. Adoptarea unei ţinute decente, a unui comportament social în afara şcolii
6.2.a. Respectarea deontologiei profesionale.
6.2.b. Promovarea respectului faţă de ceilalţi.

Întocmit,
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Anexa 12
Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR FUNCȚIA DE SECRETAR ȘEF
AN ŞCOLAR 2019-2020

Indicatori de performanţă

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
1. Proiectarea
activităţii

1.2. Implicarea în proiectarea
nivelul compartimentului.

activităţii şcolii, la

1.3.

calendaristice

Realizarea planificării
compartimentului.

1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

a

1.1.1.Corelarea şi implementarea activităţilor compartimentului conform planului
managerial al instituţiei
1.2.1.Adecvarea activităţii compartimentului la planul de dezvoltare instituţională şi
specificului local.
1.3.1. Planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a activităţilor din
compartimentului secretariat.
1.3.2. Proiectarea graficului de serviciu.
1.3.3. Respectarea orarului secretariatului.
1.4.1.Procurarea, păstrarea şi cunoaşterea documentelor privind legislaţia şcolară (legi,
hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese )

4
3
2
2
3
3
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Punctaj
evaluare
compartime
nt
Punctaj
evaluare CA
Validare
consiliul
profesoral

Criterii de performanţă

Punctaj
autoevaluare

Domenii ale
evaluării

Punctaj
maxim

(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………
Specialitatea……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

Indicatori de performanţă

1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

1.5.1.Utilizează TIC pentru întocmirea documentelor.
2.1.1.Actualizează baza de date a şcolii cu privire la documentele şcolare

2.1. Organizarea documentelor şcolare
2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor
unităţii.

2.2.1. Gestionează arhiva documentelor şcolare.
2.2.2. Răspunde de documentele privind situaţia şcolară a elevilor şi arhivarea acestora.

3
20
2
2
4
3

2.Realizarea
activităţii

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană
a unităţii (cadre didactice, personal didactic
auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi
prelucrarea informatică periodică a datelor în
programele de salarizare şi REVISAL.

2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii
ale elevilor.
2.5. Alcătuirea de proceduri

3.1.
3.Comunicare
şi
relaţionare

Asigurarea
fluxului
compartimentului

informaţional

al

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3.

Asigurarea

transparenţei

deciziilor

din

2.3.1. Completează cărţile de muncă, dosarele personale ale salariaţilor cu respectarea
regulilor de alcătuire şi completare în vigoare.
2.3.2. Întocmeşte statele de plată a salariaţilor pe baza contractelor de muncă de angajare
2.3.3. Prezintă pentru verificare şi viza de control preventiv contabilităţii, statele de plată
pentru alte drepturi cuvenite salariaţilor şcolii, cu cel puţin 3 zile înainte de data
planificării pentru ridicarea salariilor de către angajați
2.3.4. Statistici privind evidenţa personalului unităţii
2.3.5. Monitorizează întocmirea corectă a condicii de prezență CD și dep. secretariat

3
3

3
2

2.4.1. Completează documente de studii ale elevilor (registre matricole, diplome,
adeverinţe etc.)
2.4.2. Statistici privind evidenţa elevilor

4

2.5.1.Alcatuieşte proceduri legate de managementul documentelor şcolare.

2
30
3
2
3

3.1.1. Colaborează cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare
3.1.2. Asigură circuitul documentelor şcolare în condiţii optime
3.1.3. Păstrează permanent legătura cu ISJ Iași, CCD, unităţi de învăţământ din cadrul
judeţului, serviciile de contabilitate din centrele de execuţie bugetară.
3.1.4. Asigură relaţiile cu publicul.
3.2.1.Informează conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (decrete,
hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni)
3.3.1.Contrasemnează corespondenţa şcolară

2

2
2
2
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Criterii de performanţă
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Punctaj
maxim
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4. Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

5. Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţională
şi la promovarea
imaginii şcolii

Indicatori de performanţă

compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea interfeţei privind
comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi

3.4.1.Ţine o evidenţă a documentelor pe care le gestionează şi arhivează
3.5.1. Intermediază comunicarea dintre şcoală şi beneficiarii ei
3.5.2. Preluare şi furnizare date între elevi - cadre did - direcţiune –insp. şc - alte şcoli

2
2
2
20

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.1.1.Identifică nevoile de autoinstruire în funcţie de atribuţiile din fişa postului.

3

4.2.1.Documente care atestă participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc.
în ultimii 5 ani.

3

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate
de inspectoratul şcolar.

4.3.1.Documente care atestă participarea permanentă la instruirile organizate de
inspectoratul şcolar.

4

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin
prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea
imaginii şcolii
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu
reprezentanţii
comunităţii
locale
privind
activitatea compartimentului

5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării
planului managerial al compartimentului secretariat
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii
5.2.1. Se implică în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii

2

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic
superior şi/ sau director

5.3.1. Disponibilitate la sarcini
5.3.2. Operativitate în îndeplinirea sarcinilor

2
3

5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de învăţământ

5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi
ISU pentru activităţile desfăşurate în şcoală
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de
PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurarea în cadrul unităţii de
învăţământ

2

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj,

1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea

4.2. Participarea la stagii de formare profesională şi
dezvoltarea carierei .

10
2
2

2

15

7. Conduita

1
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profesională

Indicatori de performanţă

ținută, respect, comportament).

6.2.Respectarea
profesionale.

și

promovarea

Punctaj
evaluare
compartime
nt
Punctaj
evaluare CA
Validare
consiliul
profesoral

Criterii de performanţă

Punctaj
autoevaluare

Domenii ale
evaluării

Punctaj
maxim
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limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora;

deontologiei

2.Prezentarea la serviciu într-o 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

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

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

5
100

Total

Semnături:

D

Cadru didactic auxiliar evaluat: Cojocariu Elena Magdalena
Responsabil Compartiment:
Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana …………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………

Data ..................................
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA13 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR FUNCȚIA–SECRETAR ȘEF
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii ale
evaluării

1.
Proiectarea
activităţii

Criterii de performanţă
1.1. Respectarea planurilor manageriale
ale şcolii.
1.2. Implicarea
în
proiectarea
activităţii
şcolii,
la
nivelul
compartimentului.
1.3. Realizarea planificării calendaristice
a compartimentului.
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în

13

Indicatori de performanţă
1.1.1.Corelarea şi implementarea activităţilor compartimentului conform planului managerial al instituţiei
1.2.1.Adecvarea activităţii compartimentului la planul de dezvoltare instituţională şi specificului local.
1.3.1. Planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a activităţilor din compartimentului secretariat.
1.3.2. Proiectarea graficului de serviciu.
1.3.3. Respectarea orarului secretariatului.
1.4.1.Procurarea, păstrarea şi cunoaşterea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni,

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă
vigoare.
1.5. Folosirea tehnologiei informatice în
proiectare.
2.1. Organizarea documentelor şcolare
2.2

2.Realizarea
activităţii

adrese )
1.5.1.Utilizează TIC pentru întocmirea documentelor.
2.1.1.Actualizează baza de date a şcolii cu privire la documentele şcolare

Asigură ordonarea şi arhivarea
documentelor unităţii.
2.3. Gestionarea documentelor pentru
resursa umană a unităţii (cadre
didactice,
personal
didactic
auxiliar,
personal
nedidactic).
Înregistrarea
şi
prelucrarea
informatică periodică a datelor în
programele de salarizare şi
REVISAL.
2.4.
Întocmirea şi actualizarea
documentelor de studii ale elevilor.

2.2.1. Gestionează arhiva documentelor şcolare.
2.2.2. Răspunde de documentele privind situaţia şcolară a elevilor şi arhivarea acestora.
2.3.1. Completează cărţile de muncă, dosarele personale ale salariaţilor cu respectarea regulilor de alcătuire şi completare în vigoare.
2.3.2. Întocmeşte statele de plată a salariaţilor pe baza contractelor de muncă de angajare
2.3.3. Prezintă pentru verificare şi viza de control preventiv contabilităţii, statele de plată pentru alte drepturi cuvenite salariaţilor
şcolii, cu cel puţin 3 zile înainte de data planificării pentru ridicarea salariilor de către angajați

2.5. Alcătuirea de proceduri

2.5.1.Alcatuieşte proceduri legate de managementul documentelor şcolare.

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al
compartimentului
3.Comunicar
e
şi
relaţionare

Indicatori de performanţă

3.2.

Raportarea
periodică
pentru
conducerea instituţiei.
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor
din compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea
documentelor.
3.5. Asigurarea interfeţei privind

2.3.4. Statistici privind evidenţa personalului unităţii
2.3.5. Monitorizează întocmirea corectă a condicii de prezență CD și dep. secretariat
2.4.1. Completează documente de studii ale elevilor (registre matricole, diplome, adeverinţe etc.)
2.4.2. Statistici privind evidenţa elevilor

3.1.1. Colaborează cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare
3.1.2. Asigură circuitul documentelor şcolare în condiţii optime
3.1.3. Păstrează permanent legătura cu ISJ Iași, CCD, unităţi de învăţământ din cadrul judeţului, serviciile de contabilitate din centrele
de execuţie bugetară.
3.1.4. Asigură relaţiile cu publicul.
3.2.1.Informează conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni)
3.3.1.Contrasemnează corespondenţa şcolară
3.4.1.Ţine o evidenţă a documentelor pe care le gestionează şi arhivează
3.5.1. Intermediază comunicarea dintre şcoală şi beneficiarii ei
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Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă
comunicarea cu beneficiarii direcţi şi
indirecţi

4.
Management
ul carierei şi
al dezvoltării
personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de
dezvoltare.
4.2. Participarea la stagii de formare
profesională şi dezvoltarea carierei .
4.3. Participarea permanentă la instruirile
organizate de inspectoratul şcolar.
5.1.

5.Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţională
şi la
promovarea
imaginii
şcolii

6.Conduita
profesională

Planificarea
activităţii
compartimentului
prin prisma
dezvoltării
instituţionale
şi
promovarea imaginii şcolii
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu
reprezentanţii comunităţii locale
privind activitatea compartimentului
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de
şeful ierarhic superior şi/ sau
director
5.4. Respectarea normelor, ROI, a
procedurilor
de
sănătate
şi
securitate a muncii, de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul unităţii de
învăţământ
6.1. Manifestarea atitudinii morale și
civice
(limbaj,
ținută,
respect,
comportament).

Indicatori de performanţă
3.5.2. Preluare şi furnizare date între elevi - cadre did - direcţiune –insp. şc - alte şcoli

4.1.1.Identifică nevoile de autoinstruire în funcţie de atribuţiile din fişa postului.
4.2.1.Documente care atestă participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc. în ultimii 5 ani.
4.3.1.Documente care atestă participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.
5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării planului managerial al compartimentului
secretariat
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii
5.2.1. Se implică în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii
5.3.1. Disponibilitate la sarcini
5.3.2. Operativitate în îndeplinirea sarcinilor
5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în şcoală
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi
desfăşurarea în cadrul unităţii de învăţământ

1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării
altora;
2.Prezentarea la serviciu într-o 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
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Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă
echipa şi randamentul muncii

6.2.Respectarea
și
deontologiei profesionale.

promovarea

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;
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;

ÎNTOCMIT,
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Fișă De Evaluare LTEVM Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA14 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
FUNCȚIA DE MEDIATOR ȘCOLAR
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii ale evaluării
Criterii de performanță
1.1. Fundamentarea proiectării
activităților specifice funcției este
realizată conform fișei postului.
1. Proiectarea activității de
mediator școlar

Stabilește obiectivele și durata activității
în funcție de specificul activității și timpul
disponibil.
1.2. Strategiile de lucru sunt corect

14

Indicatori de performanță

1.1.1. Concepe planul de activități în funcție de situația concretă existența în circumscripția școlară - baza de
date, fișe de monitorizare a populației școlare;
1.1.2. Obiectivele reflectă în mod specific problematica abordată;
1.1.3. Timpul alocat activităților este în concordanță cu nevoile de realizare optimă a obiectivelor propuse.

1.2.1.Alege strategii de lucru compatibile cu specificul activității de mediere școlară;

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

stabilite.

1.2.2. Asigură acordul între conținutul fiecărei activități și strategia de realizare a acesteia;

1.3. Elaborează instrumente de lucru /
proiectare.

1.3.1. Elaborează instrumente de lucru /proiectare mulate pe problematica sau cazuistica existentă

1.4. Folosește instrumentele tehnologiei
informării și comunicării (TIC) în
proiectarea activităților/experiențelor
derulate.

1.4.1.Dovedește competențe digitale în proiectarea activității.

1.5. Proiectarea activității extracurriculare

1.5.1. Face propuneri /contribuie la proiectarea unor activități extracurriculare în concordanță cu planul
managerial al școlii;
1.5.2. Proiectează activități extracurriculare în funcție de nevoile beneficiarilor;

2.1. Organizarea și dirijarea activităților
planificate sunt realizate conform
planificării.

2.1.1.Realizeaza activitățile incluse in planul anual;
2.1.2. Respecta termenele de realizare a activităților. 2.1.3.Contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi
a respectului şcolii faţă de comunitate şi al comunităţii faţă de şcoală.

2.2. Utilizează materiale și instrumente
specifice, adecvate funcției.

2.2.1.Foloseste fișe și tabele de lucru incluse în portofoliul personal

2.3.
Monitorizează copiii de vârstă
preșcolară și de vârstă școlară.
2. Realizarea activității de
mediator școlar

2.4. Ajută la aplicarea
incluzive în școală.

practicilor

2.5. Promovează limba, tradițiile și

2.3.1.Realizeaza vizite la domiciliul copiilor certificate prin procese verbale semnate de părinți/tutori;
2.3.2.Dispune de o baza de date referitoare la copiii de vârsta preșcolară și școlară din comunitate;
2.3.3.Completeaza tabele privind fluctuația, absenteismul, abandonul, progresele și/sau alte performante ale
copiilor și le comunică diriginților, conducerii școlii
2.3.4.Urmarește prezența copiilor la programele alternative, suplimentare/de sprijin
2.4.1. Are contribuții la elaborarea planului de desegregare școlară și sprijină implementarea acestuia;
2.4.2. Informează conducerea școlii/cadrele didactice cu privire la problemele educaționale sau de altă natură
ale copiilor din comunitate;
2.4.3. Monitorizează copiii de vârstă şcolară care nu au frecventat cursurile învăţământului obligatoriu şi
propune consiliului şcolii soluţii optime de recuperare şi de facilitare a accesului acestora la programe de
educaţie alternative (a două şansă, învăţământ cu frecvenţă redusă, programe de intervenţie personalizată,
„Şcoala de după şcoală”etc).
2.4.4. Identifica soluții pentru asigurarea accesului egal la educație al copiilor;
2.4.5. Sprijină organizarea de programe–suport pentru îmbunătățirea performanțelor școlare;
2.4.6. Organizează activități cu părinții;
2.4.7. Desfășoară activități privind cunoașterea drepturilor copilului și urmărește respectarea acestora.
2.5.1. Organizează activități multiculturale;
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3. Comunicare și relaționare

obiceiurile comunității în școală.

2.5.2. Inițiază activități extracurriculare, cu sprijinul părinților, pentru cunoașterea culturii minoritare.

3.1.
Stabilește
modalitățile
de
comunicare:

Transmiterea corectă a informației;

Medierea comunicării;

Stabilirea modelelor de colaborare
ale școlii cu familia, comunitatea
locală, ONG-uri;

Consilierea familiilor dezavantajate
privind
rolul
și
importanța
școlarizării;

3.1.1. Valorifică cele mai eficiente căi de comunicare cu şcoala, familiile copiilor şi autorităţile locale , funcţie
de fiecare situație în parte;
3.1.2. Mediază comunicarea între școală – familii – autoritate locală – alte instituţii implicate în susţinerea
copiilor de etnie rromă pentru integrare şcolară şi profesională;

3.2. Transmite corect informația
3.3. Mediază comunicarea în cazuri de
conflict din școală

4. Managementul carierei și al
dezvoltării personale

3.2.1. Se asigură că informaţiile pe le-a cules cu privire la copiii aflaţi în risc de abandon şcolar sunt complet
şi corect transmise şcolii, în vederea conceperii unor programe de susținere;
3.2.2. Garantează actualitatea şi acurateţea datelor înscrise în bazele de date, transmise la solicitarea CJRAE
sau ISJ, cu privire la situaţia copiilor din comunitatea în care lucrează;
3.3.1.Propune algoritmi de intervenţie şi se implică direct în rezolvarea posibilelor conflicte dezvoltate în
mediul şcolar;

3.4. Stabilește modele de colaborare ale
școlii cu familia, comunitatea locală,
ONG-uri

3.4.1. Iniţiază programe, concepe şi aplică proceduri şi metode adecvate de implicare în acţiuni comune a
reprezentanţilor şcolii, comunităţii locale şi familiilor, în scopul reducerii fenomenului de abandon şcolar şi
înscrierii în învăţământul obligatoriu a unui număr cât mai mare de copii şi tineri din comunitate

3.5. Consiliază familiile dezavantajate
privind rolul și importanța școlarizării

3.5.1. Concepe şi implementează un program concret de vizite la domiciliu, în vederea consilierii familiilor
pentru includerea tuturor copiilor în învăţământul de masă şi reducerea abandonului şcolar

4.1. Identifică
dezvoltare.

4.1.1. Stabilește priorități în legătură cu formarea profesională;
4.1.2. Identifica oportunități de formare profesională.

nevoile

proprii

de

4.2. Participă la activități/stagii de
formare, cursuri de perfecționare,
manifestări științifice etc.
4.3.
Aplică
cunoștințele/abilitățile/
competențele dobândite.

4.2.1. Participă la cursuri de formare/perfecţionare organizate de instituţii abilitate

4.4. Integrarea și utilizarea TIC.

4.4.1. Utilizează TIC pentru identificarea oportunităților de formare profesională și autoinformare

4.3.1. Valorifică în activitatea practică abilitățile, cunoștințele, competențele dobândite.
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5. Contribuția la dezvoltarea
instituțională și la
promovarea imaginii școlii.

5.1. Relaționarea eficientă cu partenerii
economici și sociali (în colaborare cu
consilierul
educativ,
diriginți,
psihopedagog)

5.1.1. Identifică partenerii economici și sociali care pot sprijini integrarea copiilor din grupurile dezavantajate;
5.1.2. Se informează cu privire la posibilitățile legale de obținere a unor drepturi și diseminează informația în
comunitate;
5.1.3. Analizează oportunitățile de inserție profesională a viitorilor absolvenți

5.2. Gestionarea activităților practice în
cadrul unor proiecte în parteneriat.
5.3. Implicarea în activitatea specifică
sistemului de asigurare a calității din
instituție.
5.4. Promovarea sistemului de valori al
unității la nivelul comunității.
5.5. Facilitarea procesului de cunoaștere,
înțelegere, însușire și respectare a
regulilor sociale.

5.2.1. Se implică în derularea unor activități practice din cadrul unor proiecte realizate în parteneriat

5.6. Inițierea și derularea proiectelor și
parteneriatelor.

6. Conduita profesională

5.3.1.Face parte/desfășoară activități în cadrul comisiei de asigurare a calității în școală

5.4.1. Cunoaște și promovează permanent, în relația cu beneficiarii, viziunea, misiunea și valorile școlii.
5.5.1. Mediază cunoașterea, înțelegerea și respectarea regulilor sociale ale grupurilor dezavantajate în
comunitate;
5.5.2. Desfășoară activități de informare/formare cu privire la regulile sociale care reglementează relațiile
sociale în general și cele interetnice, în special.
5.6.1. Se implică în organizarea / implementarea unor parteneriate şi proiecte educaţionale, cu scopul
dezvoltării şi promovării imaginii instituţiei

6.1. Manifestarea atitudinii morale și
civice (limbaj, ținută, respect,
comportament).

6.1.1. Respectă în mod consecvent drepturile copilului, are o atitudine nondiscriminatorie;
6.1.2.Prezentarea la serviciu într-o 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

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;

ÎNTOCMIT,

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

Anexa 13
Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

Aprobată în ședință C.A. din 04.10.2019
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR FUNCȚIA DE SECRETAR
AN ŞCOLAR 2019-2020

Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

1. Proiectarea
activităţii

1.2. Implicarea în proiectarea
nivelul compartimentului.

activităţii şcolii, la

1.3.

calendaristice

Realizarea planificării
compartimentului.

1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

a

1.1.1.Corelarea şi implementarea activităţilor compartimentului conform planului
managerial al instituţiei
1.2.1.Adecvarea activităţii compartimentului la planul de dezvoltare instituţională şi
specificului local.
1.3.1.Realizează planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a activităţilor din
compartimentului secretariat.
1.3.2. Respectă proiectarea graficului de serviciu
1.3.3. Respectarea orarului secretariatului
1.4.1.Procurarea, păstrarea şi cunoaşterea documentelor privind legislaţia şcolară (legi,
hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese )
1.5.1.Utilizează TIC pentru întocmirea documentelor.

Punctaj
maxim
Punctaj
autoeval
uare
Punctaj
evaluare
compart
iment
Punctaj
evaluare
CA
Validare
consiliul
profesor
al

(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………
Specialitatea……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):

4
3
2
2
3
3
3
20
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Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă
2.1.1.Actualizează baza de date a şcolii cu privire la documentele şcolare și datele în
SIIIR

2.1. Organizarea documentelor şcolare
2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor
unităţii.

2.2.1. Gestionează arhiva documentelor şcolare.
2.2.2. Răspunde de documentele privind situaţia şcolară a elevilor, evidența SIIIR şi
arhivarea acestora.

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană
a unităţii (cadre didactice, personal didactic
auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi
prelucrarea informatică periodică a datelor în
programele de salarizare şi REVISAL.

2.3.1. Completează CONDICA DE PREZENȚĂ a cadrelor didactice cu respectarea
reglementărilor legale și a prevederilor corecte de întocmire
2.3.2. Eliberează adeverințe legate de evidența personalului școlii
2.3.3. Prezintă pentru verificare responsabilului de departament situația orelor înregistrate
în condica de prezență, necesară întocmirii statelor de plată, cu cel puţin 3 zile
înainte de data planificării Întocmirii acestora
2.3.4. Statistici privind evidenţa personalului unităţii
2.3.5. Întocmirea corectă a condicii de prezență în departamentul secretariat

Punctaj
maxim
Punctaj
autoeval
uare
Punctaj
evaluare
compart
iment
Punctaj
evaluare
CA
Validare
consiliul
profesor
al
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3
2
4
4

2.Realizarea
activităţii

2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii
ale elevilor.
2.5. Alcătuirea de proceduri

3.1.

Asigurarea
fluxului
compartimentului

informaţional

al

3.Comunicare
şi
relaţionare
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3.

Asigurarea transparenţei
compartiment.

deciziilor

din

2.4.1. Completează documente de studii ale elevilor (registre matricole, diplome,
adeverinţe etc.)
2.4.2. Statistici privind evidenţa elevilor
2.5.1.Colaborează pentru întocmirea procedurilor legate de managementul documentelor
şcolare.
3.1.1. Colaborează cu conducerea şcolii și responsabilul de departament în elaborarea
documentelor şcolare
3.1.2. Asigură circuitul documentelor şcolare în condiţii optime
3.1.3. Păstrează permanent legătura cu ISJ Iași, CCD, unităţi de învăţământ din cadrul
judeţului, departamentul de contabilitate al școlii
3.1.4. Asigură relaţiile cu publicul.
3.2.1.Informează conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (decrete,
hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni)
3.2.2. Informează conducerea unității asupra ajustărilor din raportările SIIIR
3.3.1.Contrasemnează corespondenţa şcolară

2
3

2
2
4
2
2
30
2
2
2
2
2
2
2
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Domenii ale
evaluării

4. Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

5. Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţională
şi la promovarea
imaginii şcolii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim
Punctaj
autoeval
uare
Punctaj
evaluare
compart
iment
Punctaj
evaluare
CA
Validare
consiliul
profesor
al
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3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea interfeţei privind
comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi

3.4.1.Ţine o evidenţă a documentelor pe care le gestionează şi arhivează
3.5.1. Intermediază comunicarea dintre şcoală şi beneficiarii ei
3.5.2. Preluare şi furnizare date între elevi - cadre did - direcţiune –insp. şc - alte şcoli

2
2
2
20

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

4.1.1.Identifică nevoile de autoinstruire în funcţie de atribuţiile din fişa postului.

3

4.2.1.Documente care atestă participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc.
în ultimii 5 ani.

4

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate
de inspectoratul şcolar

4.3.1.Documente care atestă participarea permanentă la instruirile organizate de
inspectoratul şcolar.

3

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin
prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea
imaginii şcolii
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu
reprezentanţii
comunităţii
locale
privind
activitatea compartimentului

5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării
planului managerial al compartimentului secretariat
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii
5.2.1. Se implică în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii

2

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic
superior şi/ sau director

5.3.1. Disponibilitate la sarcini
5.3.2. Operativitate în îndeplinirea sarcinilor

2
3

5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de învăţământ

5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi
ISU pentru activităţile desfăşurate în şcoală
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de
PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurarea în cadrul unităţii de
învăţământ

2

4.2. Participarea la stagii de formare profesională şi
dezvoltarea carierei

10
2
2

2

15

8. Conduita
profesională

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.Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă, respectarea şefilor, a colegilor, a
subalternilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor;comportamentul la locul de

1
2

Str. Sf. Andrei nr. 70, cod 700028, Iaşi, România
Tel: 0232 316 238, Fax: 0232 262 214
email: exam_madgearu@yahoo.com
www.economic2.ro

Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă

Punctaj
maxim
Punctaj
autoeval
uare
Punctaj
evaluare
compart
iment
Punctaj
evaluare
CA
Validare
consiliul
profesor
al
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Indicatori de performanţă
muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile interumane, armonia grupului,
munca în echipa şi randamentul muncii

6.2.Respectarea
profesionale

și

promovarea

deontologiei

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

5
100

Total

Semnături:

Data ..................................

Cadru didactic auxiliar evaluat:
D

Responsabil Compartiment: Cojocariu Elena Magdalena…………
Director: Prof. dr. Cârstea Laura Maria……………………..
Membrii CA:
Prof. Dobri Adriana……………………………….
Prof. dr. Martiniuc Adriana……………………….
Prof. Inculeţ Carmen………………………………
Prof. Jescu Liana …………………………………..
Prof. Constantin Pavăl……………………………
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Nr. _______ / _________ 2020

(număr de înregistrare LTEVM )

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIN EXPLICAREA15 FIŞEI CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR FUNCȚIA–SECRETAR
AN ŞCOLAR 2019-2020
(Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)
Numărul Fișei de Post……………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic auxiliar…………………………
Departament……………………………………..
Perioada evaluată: An școlar 2019-2020
Calificativul acordat (punctaj):
Domenii ale
evaluării

1. Proiectarea
activităţii

Criterii de performanţă
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale
şcolii.
1.2. Implicarea în proiectarea activităţii
şcolii, la nivelul compartimentului.
1.3. Realizarea planificării calendaristice a
compartimentului.
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în

15

Indicatori de performanţă
1.1.1.Corelarea şi implementarea activităţilor compartimentului conform planului managerial al instituţiei
1.2.1.Adecvarea activităţii compartimentului la planul de dezvoltare instituţională şi specificului local.
1.3.1.Realizează planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a activităţilor din compartimentului secretariat.
1.3.2. Respectă proiectarea graficului de serviciu
1.3.3. Respectarea orarului secretariatului
1.4.1.Procurarea, păstrarea şi cunoaşterea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine, regulamente,

Se explică fiecare indicator de performanță la care s-a adaugat punctaj în fișa de evaluare – prin exemplificare
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Domenii ale
evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

vigoare.
1.5.

Folosirea tehnologiei
proiectare.

instrucţiuni, adrese )
informatice

în

2.1.1.Actualizează baza de date a şcolii cu privire la documentele şcolare și datele în SIIIR

2.1. Organizarea documentelor şcolare
2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor
unităţii.

2.Realizarea
activităţii

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa
umană a unităţii (cadre didactice, personal
didactic auxiliar, personal nedidactic).
Înregistrarea şi prelucrarea informatică
periodică a datelor în programele de
salarizare şi REVISAL.
2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de
studii ale elevilor.
2.5. Alcătuirea de proceduri
3.1.

3.Comunicare
şi
relaţionare

Asigurarea fluxului
compartimentului

informaţional

1.5.1.Utilizează TIC pentru întocmirea documentelor.

al

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea
instituţiei.
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din
compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea
documentelor.
3.5. Asigurarea interfeţei privind
comunicarea cu beneficiarii direcţi şi
indirecţi

2.2.1. Gestionează arhiva documentelor şcolare.
2.2.2. Răspunde de documentele privind situaţia şcolară a elevilor, evidența SIIIR şi arhivarea acestora.
2.3.1. Completează CONDICA DE PREZENȚĂ a cadrelor didactice cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor
corecte de întocmire
2.3.2. Eliberează adeverințe legate de evidența personalului școlii
2.3.3. Prezintă pentru verificare responsabilului de departament situația orelor înregistrate în condica de prezență, necesară
întocmirii statelor de plată, cu cel puţin 3 zile înainte de data planificării Întocmirii acestora
2.3.4. Statistici privind evidenţa personalului unităţii
2.3.5. Întocmirea corectă a condicii de prezență în departamentul secretariat
2.4.1. Completează documente de studii ale elevilor (registre matricole, diplome, adeverinţe etc.)
2.4.2. Statistici privind evidenţa elevilor
2.5.1.Colaborează pentru întocmirea procedurilor legate de managementul documentelor şcolare.
3.1.1. Colaborează cu conducerea şcolii și responsabilul de departament în elaborarea documentelor şcolare
3.1.2. Asigură circuitul documentelor şcolare în condiţii optime
3.1.3. Păstrează permanent legătura cu ISJ Iași, CCD, unităţi de învăţământ din cadrul judeţului, departamentul de contabilitate
al școlii
3.1.4. Asigură relaţiile cu publicul.
3.2.1.Informează conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (decrete, hotărâri, ordine, regulamente,
instrucţiuni)
3.2.2. Informează conducerea unității asupra ajustărilor din raportările SIIIR
3.3.1.Contrasemnează corespondenţa şcolară
3.4.1.Ţine o evidenţă a documentelor pe care le gestionează şi arhivează
3.5.1. Intermediază comunicarea dintre şcoală şi beneficiarii ei
3.5.2. Preluare şi furnizare date între elevi - cadre did - direcţiune –insp. şc - alte şcoli
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Domenii ale
evaluării

4. Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

5. Contribuţia
la
dezvoltarea
instituţională
şi la promovarea
imaginii şcolii

6. Condui
ta
profesi
onală

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

4.1.1.Identifică nevoile de autoinstruire în funcţie de atribuţiile din fişa postului.

4.2. Participarea la stagii de formare profesională
şi dezvoltarea carierei

4.2.1.Documente care atestă participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc. în ultimii 5 ani.

4.3.

Participarea permanentă la instruirile
organizate de inspectoratul şcolar
5.1. Planificarea activităţii compartimentului
prin prisma dezvoltării instituţionale şi
promovarea imaginii şcolii
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu
reprezentanţii comunităţii locale privind
activitatea compartimentului
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful
ierarhic superior şi/ sau director
5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor
de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice
(limbaj, ținută, respect, comportament)

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei
profesionale

4.3.1.Documente care atestă participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.
5.1.1. Elaborează şi aplică cele mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării planului managerial al compartimentului
secretariat
5.1.2. Îşi aduce aportul la promovarea imaginii şcolii
5.2.1. Se implică în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii
5.3.1. Disponibilitate la sarcini
5.3.2. Operativitate în îndeplinirea sarcinilor
5.4.1. Cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în
şcoală
5.4.2. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de
activităţi desfăşurarea în cadrul unităţii de învăţământ
1.Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi
denigrării altora;
2.Prezentarea la serviciu într-o 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.Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate,munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si
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;

ÎNTOCMIT,
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