
           MINISTERUL EDUCAŢIEI  SI CERCETARII STIINTIFICE 

 COLEGIUL  DE ARTĂ “CARMEN SYLVA”  
 Ploieşti, str. Bobâlna nr.44 ; tel/fax: 0244-525786 ;  e-mail: licartph@yahoo.com 
 

 

 

 
 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Procedura de evaluare 

a cadrelor didactice 

 
 

COD: P.O. A 008 - AME 

Ediţia:I 

Revizia: 0 

 

 
 

Entitatea publică  

    
Procedura operaţională 

Procedura de acţiune în  

cazul situaţiilor neprevăzute 

Ediţia ÎNTÂI  

Nr. de ex. 3 

EXEMPLARE       

Pagina ......................... din EDIŢIA I    

Exemplar nr. ..... 

COMPARTIMENTUL  

RESURSE UMANE 

 

 

 

Cod: P.O. A 008 - AME     

Revizia 

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

 

Nr. de ex. 

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

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Irimescu Laura profesor 16.09.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca  Director 

adj. 

21.09.2015  

1.3 Aprobat Sandu Tereza Director  21.09.2015  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 
Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.09.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.09.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica  

21.09.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.09.2015  

               
 

Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 
 

Referinţe: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 



 

 
 

 3 

 Evaluarea anuală a cadrelor didactice este reglementată de Legea  1/2001privind 

Statutul personalului didactic, cu completările şi modificările ulterioare (art. 52) şi 

de OMEN 3522/ 2000. 

 Evaluarea se realizează în baza fişelor de autoevaluare completate de personalul 

didactic şi didactic auxiliar, în concordanţă cu fişele posturilor, ambele tipuri de 

fişe fiind aprobate prin OMEN 3597/18.06.2014 

  

1. Scopul procedurii : 

Susţinerea calităţii activităţii cadrelor didactice 

 

2. Aria de cuprindere : 

Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice din Colegiul  de Arta Carmen Sylva, 

Ploiesti 

            

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura presupune autoevaluarea, evaluarea colegială şi evaluarea CA. 

3.2. C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuala  a procedurii. 

 

4.  Conţinutul procedurii : 

 

 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se stabileşte un calendar al procedurii 

de evaluare pentru ultima decadă a lunii august; 

 Prezentarea cadrului didactic în scopul completării fişei de evaluare; 

 Primirea fişei  tip de evaluare de către fiecare cadru didactic; 

 Cadrul didactic îşi completează datele de identificare; 

 Autoevaluarea se realizează pe baza documentelor din portofoliu; 

 Domeniile evaluării sunt:  

- proiectarea eficientă a curriculumului 

- realizarea curriculumului 

- evaluarea rezultatelor învăţării 

- realizarea activităţilor extracurriculare 

- dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 

-  contribuţia la activitatea generală şi la promovarea imaginii unităţii de 

învăţământ  

 Fiecare domeniu al evaluării are precizat punctajul maxim, dar şi pe cel minim 

necesar obţinerii calificativelor; 

 Fişa de evaluare completată este semnată de către evaluat şi predată şefului 

Comisiei metodice; 

 În cadrul Comisiei metodice se realizează evaluarea colegială, urmată de 

evaluarea CA; 

   Pe baza punctajului obţinut, CA acordă calificativul; 



 

 
 

 4 

 Calificativele aprobate de CA al şcolii vor fi comunicate în scris, cu punctajul 

final aprobat, sub semnătură pentru consemnarea luării la cunoştinţă a 

calificativului, în perioada 1-15 septembrie;  

  Documentul este cuprins în portofoliul personal; 

 

5.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 

 

 

 

 


