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Nr.12847/24.10.2013 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
EDIłIEI/REVIZIEI ÎN CADRUL EDIłIEI PROCEDURII OPERAłIONALE: 

 ELEMENTE 
PRIVIND 

RESPONSABILII/ 
OPERAłIUNEA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

FUNCłIA DATA SEMNĂTURĂ 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Georgescu GraŃiela ISIDI 24.10.2013  

1.2 VERIFICAT Prelucă Carmeluşca ISGA 24.10.2013  

1.3 APROBAT CondruŃ Ileana ISG 24.10.2013  

 

2. SITUAłIA EDIłIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIłIILOR PROCEDURII 
OPERAłIONALE: 

 
EdiŃia sau, după caz, 

revizia în cadrul ediŃiei 
Componenta 

revizuită 
Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 
prevederile ediŃiei sau 

reviziei ediŃiei 

 1 2 3 4 

2.1 EdiŃia I    

2.2 EdiŃia II   12.12.2012 

2.3 Revizia 1 Anexa 2  05.03.2013 

2.4 Revizia 2 8. Etape 
9. DispoziŃii finale 

 05.07.2013 

2.5. EdiŃia III   24.10.2013 
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3. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIłIA/REVIZIA ÎN 
CADRUL EDIłIEI PROCEDURII OPERAłIONALE: 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării 

Ex. 
Nr. 

Comparti-
ment 

FuncŃia Nume şi prenume 
Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. 
Informare 
aplicare 

1 
Inspector 
şcolar 

general 
ISG CondruŃ Ileana   

3.2. Informare 
aplicare 

2 Curricu- 
lum şi 

controlul 
asigurării 
calităŃii 

Inspectori 
şcolari 

1.  Checiu Gabriela 
2.  Coteş Nicoleta 
3.  Dobre Viorel 
4.  Dragomir Ana 
5.  DuŃu LuminiŃa 
6.  Grigoraş Simona 
7.  Ion Teodora 
8.  Lambru Costinela 
Adina 
9.  Marin Ion 
10.  Novac Mihaela 
11.  Petre George 
Cătălin 
12. Sandu Ion 
13. Stanciu Dragoş 
Gabriel 
14. Stoica Claudia 
Valentina 
15. Striblea Laura 
16. Şerban Mihaela 
17. Teodorescu 
Ruxandra 
18. TonŃ Simona 
19. Turcea Nicoleta 
20. Vasluianu 
Bogdan 

 

 

3.3. 
Informare 
aplicare 

3 ISGA ISGA Prelucă Carmeluşca   

3.4. 
Informare 
aplicare 

4 

Descentra-
lizare şi 
manage-

ment 
instituŃio-

nal 

ISIDI Georgescu GraŃiela   

3.5. Informare 5 Juridic 
Consilier 
juridic 

Copelea Gabriela 
Rodica 
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3.6. Arhivare 6 
Secreta-

riat Secretar Sava SteluŃa   

 

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAłIONALE 

Prezenta procedură asigură caracterul obiectiv şi conformitatea cu legislaŃia în vigoare din domeniul 
educaŃiei, al evaluării activităŃii manageriale desfăşurate pe parcursul unui an şcolar de către 
directorii unităŃilor de învăŃământ. 

Prezenta procedură va fi folosită în toate activităŃile de monitorizare şi control ale activităŃii 
manageriale desfăşurate pe parcursul unui an şcolar de către directorii unităŃilor de învăŃământ. 

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAłIONALE 

Procedura este aplicată de către: 
a) Inspectorul Şcolar General Adjunct, coordonator al departamentului „Descentralizare şi 
management instituŃional. Dezvoltarea resursei umane”; 
b) Inspectorul pentru implementarea descentralizării instituŃionale din cadrul ISJ IalomiŃa; 
c) Inspectorii şcolari din cadrul ISJ IalomiŃa; 
d) Membrii Consiliului de administraŃie al ISJ; 
e) Directorii  unităŃilor de învăŃământ din judeŃ. 
 

6. DOCUMENTE DE REFERINłĂ 

- Ordinul MECTS nr.3753/09.02.2011; 

- Metodologia de evaluare a directorilor şi directorilor adjuncŃi din unităŃile de învăŃământ, 

aprobată prin OMEN nr.4990/11.11.1998; 

- Regulamentul - cadru de organizare şi funcŃionare a inspectoratelor şcolare - anexă la OMECTS 

nr.5530/05.10.2011 

- Regulamentul de inspecŃie a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar - anexă la OMECTS 

nr.5547/06.10.2011. 

 

7. DEFINIłII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAłI ÎN PROCEDURA 
OPERAłIONALĂ 

7.1. DefiniŃii: 

� procedură operaŃională -  prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaŃi, a metodelor şi procedeelor  cu privire la aspectul procesual; 

� EdiŃie - forma iniŃială sau actualizată a unei proceduri operaŃionale; 
� Revizie în cadrul unei ediŃii - actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale 

PO 
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7.2. Abrevieri  

PO – procedură operaŃională 
CA - Consiliu de administraŃie  
CP - Consiliu profesoral 
CDŞ – Curriculum la decizia şcolii 
ISJ - Inspectoratul Şcolar JudeŃean 
ISG - Inspector Şcolar General 
ISGA - Inspector Şcolar General Adjunct 
ISIDI – Inspector Şcolar pentru Implementarea Descentralizării InstituŃionale 
MEN - Ministerul EducaŃiei NaŃionale 
OMECTS - Ordin al Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
OMEN – Ordin al Ministrului EducaŃiei NaŃionale 
OUG – OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului 
ROFUIP – Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a UnităŃilor din ÎnvăŃământul Preuniversitar 
 

8. ETAPE 

Pasul 1: se afişează pe site-ul ISJ IalomiŃa fişa de (auto)evaluare anuală a activităŃii directorului de 
unitate de învăŃământ, până cel târziu la data de 01 mai a anului în curs;  
Pasul 2: se analizează activitatea managerială a directorului de către inspectorul teritorial (conform 
sectoarelor repartizate de C.A. al ISJ IalomiŃa), în conformitate cu indicatorii de performanŃă din 
fişa de evaluare, în cadrul unei inspecŃii organizate de ISJ în perioada mai-iunie a anului şcolar în 
curs; 
Pasul 3: se depun la registratura ISJ IalomiŃa, în perioada 25-31 august, fişele de (auto)evaluare şi 
rapoartele de autoevaluare ale directorilor  unităŃilor de învăŃământ;  
Pasul 4: fişele de (auto)evaluare şi rapoartele de autoevaluare ale directorilor unităŃilor de 
învăŃământ se preiau de către inspectorul şcolar teritorial de la ISJ IalomiŃa; 
Pasul 5:  se consultă fişele de (auto)evaluare şi rapoartele depuse de directori cu privire la 
activitatea derulată în anul şcolar curent, precum şi datele existente la inspectorul teritorial, 
colectate pe parcursul anului şcolar curent şi în inspecŃia organizată de ISJ şi datele existente la 
inspectorul pentru implementarea descentralizării instituŃionale, în baza de date a ISJ şi la 
inspectorul pentru educaŃie permanentă; 
Pasul 6:  se stabileşte calificativul de către inspectorul şcolar teritorial, în funcŃie de punctajul 
acordat; 
Pasul 7:  se predau fişele de (auto)evaluare şi rapoartele directorilor unităŃilor de învăŃământ, 
avizate de către inspectorul teritorial, însoŃite de o situaŃie centralizată a punctajelor şi calificativelor 
acordate, către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituŃionale, în perioada 
01-04 septembrie; 
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Pasul 8: inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituŃionale centralizează 
punctajele şi calificativele acordate şi le transmite ISG pentru discutarea în CA până la data de 08 
septembrie. 
 

9. DISPOZIłII FINALE 

� Punctajele şi calificativele finale se stabilesc în CA al ISJ IalomiŃa, având în vedere:  

Total puncte: 100 

86 - 100 - calificativ: F. BINE  

71-85 calificativ: BINE  

61-70 calificativ: SATISFĂCĂTOR  

0-60 calificativul: NESATISFĂCĂTOR 

� Punctajul final şi calificativul acordat vor fi aduse la cunoştinŃa celor în cauză până la data de 
15 septembrie, în scris, pe bază de semnătură de primire; 

� În situaŃia acordării calificativului NESATISFĂCĂTOR, postul se vacantează. Calificativul 
NESATISFĂCĂTOR nu dă dreptul de participare la concursul pentru ocuparea postului de 
director în următorii doi ani de la obŃinerea acestui calificativ; 

� Postul se vacantează dacă se acordă doi ani consecutivi calificativul SATISFĂCĂTOR. 

 

10.  ANEXE 

ANEXA 1 – DOCUMENTE EVALUATE 

În vederea evaluării, inspectorii şcolari teritoriali vor verifica, pe parcursul întregului an şcolar, 
următoarele documente: 

� Proiectul de dezvoltare instituŃională/PAS (art. 19 lit.a) din ROFUIP): 

� Dacă acesta a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi a fost avizat în Consiliul de 
administraŃie (art. 28 lit.b) şi art.31 lit.c) -  ROFUIP); 

� Dacă pe document este menŃionat: „Avizat în Consiliul Profesoral din data…..; Aprobat în 
Consiliul de administraŃie din data de ……"; 

� Dacă este semnat şi parafat de director şi dacă este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri. 
Obs. Se vor verifica: Proiectul de dezvoltare instituŃională/PAS, Registrele de procese - 
verbale ale C.P. şi C.A., Registrul de intrări/ieşiri. 
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� Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educaŃiei şi raportul general 
privind starea şi calitatea învăŃământului în unitatea şcolară (pentru anul şcolar 
precedent): 

� Dacă au fost dezbătute în CP (art. 28 lit.a) – ROFUIP) 
� Dacă sunt înregistrate în registrul de intrări-ieşiri. 

Obs. Se vor verifica: Rapoartele, Registrele de procese - verbale ale C.P. şi C.A., Registrul de 
intrări/ieşiri. 

� Planurile manageriale, anual şi semestriale: 

� Dacă acestea au fost dezbătute şi aprobate în Consiliile profesorale (art. 28 lit.c) -  ROFUIP); 
� Dacă pe aceste documente a fost făcută menŃiunea: „Dezbătut şi aprobat în Consiliul 

profesoral din data de ……";  
� Dacă sunt semnate şi parafate de director şi dacă sunt înregistrate în registrul de intrări-ieşiri. 

Obs. Se vor verifica: Planurile manageriale anual şi semestriale, Registrul de procese-verbale 
ale C.P., Registrul de intrări/ieşiri. 

� Oferta educaŃională a unităŃii şcolare: 

� Dacă a fost dezbătută în catedre/comisii metodice (art. 36 lit.a) - ROFUIP); 
� Dacă a fost validată în Consiliul profesoral (art.28 lit.l) - ROFUIP); 
� Dacă a fost avizată şi înregistrată. 

Obs. Se vor verifica: Dosarele Comisiilor metodice, fişele de opŃiuni ale elevilor pentru 
alegerea disciplinelor din cadrul CDŞ, registrul de procese-verbale ale CP., programele de 
discipline opŃionale aflate în derulare avizate de director, inspectorul de specialitate, 
inspectorul general. 

� Registrul de procese- verbale ale Consiliului Profesoral: 

� Dacă tematica discutată coincide cu tematica propusă în graficul şedinŃelor CP; 
� Dacă şedinŃele sunt legal constituite, procesele verbale semnate de toŃi participanŃii (numele 

clar) (art. 27 alin.7 - ROFUIP); 
� Dacă registrul este înregistrat, ştampilat şi semnat de director, paginile sunt numerotate; 
� Dacă dosarul anexă conŃine: rapoarte, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări 

etc.) (art.27 alin.8, 9 - ROFUIP);  
� Dacă a fost ales secretarul CP şi a fost emisă decizie (art.27 alin.6 - ROFUIP). 

Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale al C.P.; Tematica consiliului profesoral 
(semestrială, anuală), Dosarul cu anexe la C.P., Registrul de intrări/ieşiri, Registrul de decizii. 

� Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administraŃie: 

� Dacă tematica discutată coincide cu tematica propusă în graficul şedinŃelor CA; 
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� Dacă şedinŃele sunt legal constituite, procesele verbale semnate de toŃi participanŃii (numele 
clar) (art.33 alin.8 - ROFUIP); 

� Dacă registrul este înregistrat, ştampilat şi semnat de director, paginile sunt numerotate; 
� Dacă dosarul anexă conŃine: rapoarte, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări 

etc.) (art. 33 alin.9 - ROFUIP); 
� Dacă a fost reactualizat CA. (art. 28 lit.d) – ROFUIP) şi s-a emis decizie; 
� Dacă a fost ales secretarul CA. şi a fost emisă decizie (art. 33 alin.6 - ROFUIP); 
� Dacă s-au trasat sarcini clare membrilor CA şi s-au emis decizii (art. 32 - ROFUIP). 

Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale ale C.P.; Registrul de procese-verbale ale 
C.A.; Tematica consiliului de administraŃie (semestrială, anuală), Dosarul cu anexe la C.A., 
Registrul de intrări/ieşiri, Registrul de decizii. 

� Regulamentul intern: 

� Dacă a fost dezbătut şi avizat în CP (art. 28 lit.o) - ROFUIP); 
� Dacă a fost aprobat în CA (art.31 lit.d) – ROFUIP); 
� Dacă pe document este menŃionat: „Avizat în Consiliul Profesoral din data …… ; Aprobat 

în Consiliul de administraŃie din data de …..", dacă este semnat şi parafat de director şi dacă 
este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri;  

� Dacă a fost prelucrat la clasele de elevi. 
Obs. Se vor verifica: Regulamentul intern; Registrul de procese verbale al CP; Registrul de 
procese-verbale ale CA; Dosarele Consiliilor claselor, Registrul de intrări/ieşiri. 

� Proiectul planului de şcolarizare: 

� Dacă a fost fundamentat pe baza precizărilor din metodologia MECTS; 
� Dacă a fost avizat în CP (art.28 lit.m) - ROFUIP),  
� Dacă a fost aprobat în CA (art. 31 lit.q) - ROFUIP);  
� Dacă pe document este menŃionat: „Avizat în Consiliul Profesoral din data……. ; Aprobat 

în Consiliul de administraŃie din data de….. ", dacă este semnat şi parafat de director şi dacă 
este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri, 

� Dacă a fost prelucrat la clasele de elevi. 
Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale al CP; Registrul de procese-verbale ale CA; 
Registrul de intrări/ieşiri. 

� Încadrare:  

� Dacă a fost respectat art. 19 lit.m) - ROFUIP;  
� Dacă au fost respectate deciziile ISJ privind cadrele didactice repartizate;  
� Dacă au fost ocupate toate orele conform planurilor de învăŃământ pe 

filiere/profiluri/specializări; 
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� Dacă a fost respectată în ordine încadrarea titularilor, suplinitorilor calificaŃi, pensionari, 
necalificaŃi, conform deciziilor emise de ISJ; 

� Dacă există schemele orare pentru fiecare clasă. 
Obs. Se vor verifica: Deciziile cadrelor didactice; Planul de şcolarizare; Planurile de 
învăŃământ. 

� Schemele orare şi orarul unităŃii: 

� Dacă există şi sunt funcŃionale; 
� Dacă este numită comisia pentru întocmirea orarului şi dacă a fost emisă decizie (art. 19 lit.i) 

– ROFUIP); 
� Dacă a fost emisă adresă la ISJ privind modificări de program (art. 14 alin.6 - ROFUIP) în 

urma discutării în CA; 
Obs. Se vor verifica: Orarul; Condica de prezenŃă; Registrul de procese-verbale ale CA; 
Registrul de decizii. 

� Comisii metodice: 

� Dacă au fost constituite comisiile metodice;  
� Dacă au fost aprobate în CP (art.28. lit.e) – ROFUIP); 
� Dacă s-au numit şefii de catedre şi au fost date decizii (art. 19 lit.h) – ROFUIP); 
� Dacă au fost realizate rapoartele de activitate pe anul şcolar anterior (art. 36 alin.1 - 

ROFUIP) şi programele de activitate pe anul şcolar în curs (art. 36 lit.b) – ROFUIP); 
� Dacă graficul şi tematica lunară a activităŃilor sunt aprobate de către directorul unităŃii (art. 

37 alin.3 - ROFUIP); 
� Dacă toate cadrele didactice au depus planificările anuale şi semestriale avizate de şeful de 

catedră; 
� Dacă fiecare catedră are un dosar care cuprinde: componenŃa comisiei, decizia de constituire, 

raportul pe anul şcolar anterior, programul de activitate anual şi semestrial, graficul şi 
tematica activităŃilor, alte documente elaborate de catedră (art. 36 - ROFUIP), procese-
verbale de consemnare a şedinŃelor în corelaŃie cu graficul aprobat. 

Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale al CP; Registrul de decizii; Dosarele 
comisiilor metodice. 

� Comisii cu caracter permanent sau temporar: Comisia pentru curriculum, 
Comisia/comitetul de securitate şi sănătate în muncă, Comisia pentru situaŃii de urgenŃă, 
Comisia de acordare a burselor, Comisia de inventariere a patrimoniului, Comisia pentru 
examenele organizate de unitatea de învăŃământ, Comisia pentru cercetarea faptelor ce pot 
constitui abateri disciplinare, Comisia de aplicare a OUG 96/2002 – „Laptele şi cornul”, 
Comisia pentru acordarea sprijinului financiar „Bani de liceu" (conform HG 1488/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare), Comisia de acordare a ajutorului financiar în 
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vederea achiziŃionării de calculatoare, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii, 
Comisia diriginŃilor.  

Comisia pentru curriculum 

EvidenŃa activităŃilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de 
preşedintele consiliului şi trebuie să conŃină: 

a) copie după decizia de constituire a Comisiei, pe care se face menŃiunea „Conform cu originalul" 
şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei; 
b) planul - cadru şi ordinul ministrului prin care acesta este aprobat; 
c) oferta curriculară elaborată de Comisia pentru curriculum, aprobată de Consiliul profesoral; 
d) Procese-verbale ale şedinŃelor Comisiei; 
e) Alte documente elaborate de Comisie şi aprobate conform legislaŃiei în uz. 

Comisia/comitetul de securitate şi sănătate în muncă 

Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 319/2006. EvidenŃa activităŃilor şi produsul muncii 
se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de responsabilul comisiei şi trebuie să conŃină: 

a) Copie după decizia de constituire a Comitetului pe care se face menŃiunea „Conform cu 
originalul" şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei; 
b) ResponsabilităŃile individuale ale membrilor comitetului; 
c) Raportul de activitate al CSSM pe anul şcolar anterior; 
d) Programul de măsuri pentru protecŃia muncii în anul şcolar curent; 
e) Fişele individuale de protecŃia muncii semnate la zi pentru tot personalul unităŃii, precum şi 
pentru elevi; 
f) Procesele verbale încheiate de către inspectorii de inspecŃia muncii cu prilejul controalelor 
privind modul în care se respectă legislaŃia muncii. 

Comisia pentru situaŃii de urgenŃă 

EvidenŃa activităŃilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de 
responsabilul comisiei şi trebuie să conŃină: 

a) Copie după decizia de constituire a Comisiei pe care se face menŃiunea „Conform cu originalul" 
şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei; 
b) ResponsabilităŃile individuale ale membrilor comisiei; 
c) Raportul de activitate al CSU pe anul şcolar anterior; 
d) Planul de apărare împotriva incendiilor, avizat de director în anul şcolar curent, dezbătut şi 
aprobat de C.A.; 
e) Fişele individuale SU semnate la zi pentru tot personalul unităŃii precum şi tabele de instructaj 
pentru elevi; 
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f) Procesele-verbale încheiate de către inspectorii SU cu prilejul controalelor privind modul în care 
se respectă legislaŃia SU. 

Comisia de acordare a burselor 

a) Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din 
învăŃământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, sunt stabilite prin OMECTS 5576/2011; 
b) CA  numeşte comisia şi stabileşte atribuŃiile pentru fiecare membru al comisiei prin fişa 
postului; 
c) Directorul emite decizie de constituire a comisiei.  

Comisia de inventariere a patrimoniului 

Dosarul pentru organizarea inventarierii patrimoniului cuprinde următoarele documente: 

a) Decizia dată de directorul unităŃii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de desfăşurare, 
componenŃa comisiei centrale şi a subcomisiilor; 

b) ÎnştiinŃarea şi procesul verbal de instruire a comisiei de către contabilul şef; 
c) DeclaraŃia de inventar; 
d) Listele de inventariere şi propunerile pentru casare; 
e) Evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul, stabilirea diferenŃelor; 
f)   Procesele-verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aprobate 

de conducătorul unităŃii. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii 

a) ÎnfiinŃarea, componenŃa şi atribuŃiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii sunt 
precizate în ROFUIP art. 43 şi 44; 
b) Membrii comisiei vor fi aleşi prin vot deschis în CP, după ce îşi vor prezenta o scrisoare de 
intenŃie şi curriculum vitae; 
c) Preşedintele comisiei va fi ales prin vot deschis de către ceilalŃi membri ai comisiei, în şedinŃa 
de constituire; 
d) Directorul va da decizie pentru constituirea comisiei. O copie pe care se menŃionează „Conform 
cu originalul" pe care se aplică semnătura şi parafa va fi pusă la dosarul comisiei; 
e) În baza metodologiei elaborate de MEN, comisia elaborează şi adoptă propria strategie şi 
propriul regulament de funcŃionare.; 
f)  Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcŃie de obiectivele propuse, pentru a extrage 
concluzii unitare; 
g) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii elaborează anual Raportul de evaluare internă 
privind calitatea educaŃiei în unitatea de învăŃământ; 
h) Raportul este adus la cunoştinŃa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităŃii şi este pus la dispoziŃia 
evaluatorului extern. 
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Consiliul clasei 

EvidenŃa activităŃilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de 
diriginte şi trebuie să conŃină: 

a)  proces verbal de constituire a consiliului clasei; 
b)  componenŃa consiliului clasei; 
c) procesele verbale de la şedinŃele consiliului clasei; 
d)  schema orară a clasei; 
e) componenŃa comitetului de părinŃi pe clasă; 
f) graficul şedinŃelor cu părinŃii; 
g) disciplinele opŃionale; 
h) evidenŃe periodice privind numărul de absenŃe; 
i) sancŃiuni aplicate elevilor clasei; 
j)  graficul susŃinerii tezelor; 
k) activităŃi complementare cu elevii; 
l)  notarea ritmică (observaŃii); 
m) evidenŃa cererilor de învoire; 
n) procese-verbale ale şedinŃelor cu părinŃii; 
o) analiza semestrială a activităŃii. 

� Graficul de control al directorului: 

� Dacă există; 
� Dacă sunt acoperite toate compartimentele şi activităŃile; 
� Dacă există planificarea asistenŃelor la ore. 

Obs. Se va verifica: Graficul de control anterior cât şi cel actual. 

� Fişele posturilor personalului, fişele de evaluare a personalului.  

� Dacă există; 
� Dacă au fost semnate de titular, sindicat, director;  
� Dacă au fost discutate şi analizate în CA.  

Obs. Se vor verifica: Registrul de procese verbale al CA; Dosarele personale.  

� Registre matricole. Cataloagele claselor.  

� Dacă registrele matricole sunt completate conf. OMECTS 5565/07.10.2011; 
� Dacă au fost completate corespunzător cataloagele. 

Obs. Se vor verifica: Registrele matricole, cataloagele claselor. 

� AutorizaŃia de funcŃionare. 
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ANEXA 2  

FIŞA DE EVALUARE 
a directorilor unităților de învățământ preuniversitar 

An şcolar 2013 – 2014 
 

Numele şi prenumele__________________________________________________________ 
Unitatea de învăŃământ________________________________________________________ 
Specialitatea______________________________ Gradul didactic_______ anul__________ 
Vechime în învăŃământ_______ ani; Vechime în funcŃia de director __________ ani 
 

I. CURRICULUM 

Punctaj Nr. 
crt 

 
 

FuncŃii 
 
 

Indicatori de performanŃă 
 
 

Maxim Auto-
evaluare 

Inspector  
teritorial 

C.A. 

1.1  Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naŃional de 
învățământ și al celui teritorial cu cele specifice unităŃii de învățământ; 
Elaborarea  PDI/PDŞ/PAS  pe 3-5 ani cu formulări clare ale 
viziunii, misiunii, analize ale mediului intern/ extern, scopuri 
și opțiuni strategice; Obiectivele strategice sunt corelate cu 
obiectivele strategice ale M.EC.T.S. și ale I.S.J. 

2p    

1.2  Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii privind  
aplicarea curriculum-ului naŃional şi dezvoltarea regională/locală de 
curriculum*; 
Elaborarea programului managerial anual în concordanță cu prioritățile 
regionale/județene/locale. 

1p    

1.3  Elaborarea proiectului de activităŃi extracurriculare și al  
concursurilor şcolare corelat cu obiectivele curriculare, nevoile şi 
interesele educabililor și planul managerial al unităŃii. 

1p    

1. 
 
 
 

Proiectare 
 

5p 
 

1.4.  Respectarea termenelor  conform  legislației  în vigoare. 1p    

2.1  Procurarea documentelor curriculare oficiale, a manualelor, 
auxiliarelor curriculare (caiete de exerciŃii, culegeri de texte şi de 
probleme, planşe, hărŃi, seturi de diapozitive etc.), cărŃilor pentru  
bibliotecă şi a aparaturii auxiliare. 

1p    

2.2  Respectarea legislaŃiei în vigoare privind procurarea, completarea, 
utilizarea şi gestionarea documentelor şcolare şi actelor de studii. 

1p    

2. 
 
 

Organizare  
 

5p 
 
 

2.3  ExistenŃa regulamentului intern de organizare şi funcŃionare, în 
acord cu legislaŃia specifică sistemului de învăŃământ preuniversitar şi 
cu normele proprii sistemului de apărare, ordine publică şi siguranŃă 
naŃională. 

1p    
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2.4  ExistenŃa organigramei organizaŃiei furnizoare de educaŃie, cu  linii 
clare de decizie, comunicare şi raportare între structuri. 
 

1p    

2.5 Asigurarea funcŃionării organelor de conducere individuală şi 
colectivă (C.A., C.P.), în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare şi 
de reglementările interne. 

1p    

3.1  Aplicarea documentelor curriculare aprobate (Curriculum-ul 
NaŃional) şi dezvoltările curriculare de la nivel regional/local. 

1p    

3.2  Stabilirea orarului   programului de studiu al educabililor  în 
conformitate cu specificul unității. 

1p    

3.3  Cunoașterea și  avizarea documentelor de planificare 
corespunzătoare conŃinuturilor învăŃării pentru toate disciplinele/ 
modulele din curriculum, cel puŃin la nivelul ariei curriculare/catedrei. 

1p    

3.4  Monitorizarea ofertei educaŃionale a şcolii în conformitate cu 
criteriile de monitorizare şi evaluare şi/sau indicatorii de performanŃă 
stabilite prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare 
realizate în  urma diferitelor forme de inspecŃie. 

1p    

3. 
 
 
 
 

Conducerea 
operaŃională  

 
5p 

 
 
 

3.5  Supervizarea desfăşurării activităŃilor extracurriculare şi a 
concursurilor şcolare. 

1p    

4.1  Evaluarea ofertei educaŃionale şi a performanŃelor 
educaŃionale pe baza indicatorilor de performanŃă stabiliŃi prin 
proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare realizate 
în urma diferitelor forme de inspecŃii. 

0,50p    

4.2  Elaborarea și aplicarea criteriilor și instrumentelor de 
evaluare periodică a personalului. 

0,25p    

4.3  Elaborarea şi gestionarea eficientă a documentelor 
manageriale prevăzute de legislaŃia în vigoare şi de 
reglementările interne.  

0,25p     

4.4  Asigurarea/pregătirea educabililor în vederea accesului 
acestora la nivelul următor superior (fișe psihopedagogice, 
examene, bacalaureat, examene de certificare a competenŃelor 
profesionale etc.). 

0,25p    

4.5  Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi 
speciale, solicitate de I.S.J., M.E.C.T.S. şi autorităŃile locale, cu 
respectarea termenelor.  

0,75p    

4.6  Întocmirea documentelor legale privind curriculum-ul 
naŃional. 

0,25p    

4.7  Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale. 
 

0,25p    

4. 
 
 
 
 
 
 

Control-
Evaluare  

 
5p 

 
 
 
 
 
 

4.8 ExistenŃa graficului de control al directorului şi a numărului 
corespunzător de asistenŃe la ore, conform fişei postului. 

2,50p    

5.1  Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea 
dezvoltărilor locale de curriculum pe experienŃa copiilor/tinerilor 
şi pe specificul comunitar. 

1p    

5.2  Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi. 05p    

5. Motivarea  
 

2p 

5.3  Asigurarea securităŃii tuturor celor implicaŃi în activitatea 
şcolară, în timpul desfăşurării programului. 
 

0,5p    



Ediţia: 3 

Nr.de ex.: 6 

Procedura operaţională  

EVALUAREA ANUALĂ A 
ACTIVITĂŢII DIRECTORILOR DIN 

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Revizia:  

Nr.de ex. :  

Pagina 14 din 20 

INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEłEAN 

IALOMIłA 
______________________ 

DEPARTAMENTUL 
DESCENTRALIZARE ŞI 

MANAGEMENT 
INSTITUłIONAL. 

DEZVOLTAREA RESURSEI 
UMANE 

 

COD  E.D. 

Exemplar nr.:  

 

14 

 

II. RESURSE UMANE 

6. Implicare/ 
participare  

 
2p 

6.1 Încurajarea, consemnarea, respectarea  și transmiterea de către 
cei în drept a dezvoltărilor curriculare locale și a propunerilor 
pentru îmbunătăŃirea Curriculum-ului NaŃional, provenite de la 
cadrele didactice din şcoală. 

2p    

7.1  Asigurarea abilitării şi a consultanŃei în problemele de 
curriculum pentru cadrele didactice. 

1,50p    7. Formare/ 
dezvoltare 

profesionala 
si personala 

3p 

7.2  Aplicarea și adaptarea competențelor dobândite în urma 
participării la programe de perfecționare/formare continuă  la 
specificul unității. 

1,50p    

8.1  Organizarea colectivelor de catedră, a comisiilor metodice şi 
a celorlalte comisii (a diriginŃilor, pe arii curriculare etc.), în 
conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

1p    8. Formarea 
grupurilor/ 
dezvoltarea 
echipelor 

 
2p 

8.2  ExistenŃa documentelor privind activităŃile metodice realizate 
în unitatea de învăŃământ sau la care au  participat  cadrele 
didactice. 

1p    

9. Negocierea/ 
rezolvarea 
conflictelor 

 
lp  

9.1  Asigurarea coerenŃei între curriculum-ul naŃional  și 
dezvoltările regionale/locale* - asigurarea coordonării între 
diferitele discipline/module/cadre didactice - rezolvarea 
"conflictelor de prioritate" între reprezentanŃii diverselor 
discipline, în interesul copiilor/tinerilor. 

1p    

TOTAL 30 p    

Punctaj Nr. 
crt. 

FuncŃii 

 

Indicatori de performanŃă 

 
Maxim Auto-

evaluare 
Inspector 
teritorial 

C.A. 

1.1 Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane - 
privind atât personalul didactic cât şi cel nedidactic. 

2p    1. 

 

 

Proiectare  

3p 

 

1.2  Stabilirea/operaŃionalizarea criteriilor de motivare şi 
evaluare. 

1p    

2.1  Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor 
vacante pentru personalul din subordine-conform criteriilor naŃionale, 
locale şi proprii. 

0,25 p     

2.2  Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor înscrişi în unităŃile de 
studiu, colectivele şi formele de educaŃie stabilite prin lege (mişcarea 
elevilor, transferuri); respectarea Ordinului 1540/19.07.2007 

0,75p    

2.3  Organizarea concursurilor şi a tuturor formelor de admitere pe bază 
de selecŃie, conform metodologiilor stabilite la nivel naŃional, judeŃean 
sau proprii. 

0,50p    

2.4  Realizarea orientării vocaŃionale a copiilor şi tinerilor. 0,50p    

2. 

 

 

 

 

 

Organizare  

3p 

 

 

 

 

 2.5  Asigurarea asistenŃei sanitare şi a protecŃiei muncii. 1p    
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3.1. Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi 
nedidactic. 

1,50p    

3.2  Normarea şi utilizarea personalului din subordine-inclusiv în ceea 
ce priveşte conducerea colectivelor de copii şi tineri 
(dirigenŃie/consiliere). 

0,50p    

3.3  Realizarea fişelor posturilor pentru personalul din subordine. 0,50p    

3.4  Realizarea procedurilor disciplinare şi de rezolvare a contestaŃiilor. 0,25p    

3. 

 

 

 

 

 

Conducere 
operaŃională  

3p 

 

 

 
3.5  Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere* şi 
pensionare) 

0,25p    

4.1  Evaluarea periodica a personalului didactic şi nedidactic din 
subordine. 

2p    

4.2  Întocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si 
speciale cerute de ISJ, M.E.C.T si autorităŃile locale. 

0,25p    

4.3  Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor 
umane. 

0,50p    

4. 

 

 

 

 

   Control     -
evaluare  

3p 

 

 

 

4.4  Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind personalul 
unităŃii şcolare. 

0,25p    

5.1  Realizarea încadrării corecte pe post a cadrelor didactice şi a 
personalului; întocmirea orarului şi a programului şcolii, potrivit 
criteriilor ştiinŃifice şi legale. 

0,60p    

5.2  Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naŃionale şi 
locale, a stimulentelor materiale şi morale stabilite prin lege pentru 
cadrele didactice şi nedidactice şi pentru copii şi tineri. 

0,30p    

5. 

 

 

 

Motivarea  

lp 

5.3 Stimularea,  prin mijloace materiale şi morale, a formării, 
autoformării şi dezvoltării profesionale. 

0,10p    

6.1  Asigurarea cadrului instituŃional pentru participarea personalului la 
procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă 
existente: colectivele de catedră, Consiliul de AdministraŃie şi Consiliul 
Profesoral. 

lp    

6.2  Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi 
transparent. 

0,75p    

6. 

 

 

 

Implicare/ 
participare  

2p 

 

 
6.3  Stimularea participării la luarea deciziilor, încurajarea şi susŃinere 
a inovaŃiilor. 

0,25p    

7.1  Formarea continuă generală - corelată cu evaluarea personalului 
didactic din subordine. 

1 p    

7.2  Asigurarea consilierii generale şi specifice pentru întreg 
personalul din subordine. 

0,50p    

7.3  Participarea la programe de formare şi autoformare continuă 
îin management educaŃional şi informarea la zi în domeniu. 

0,50 p    

7.4  Participare la activităŃile metodice stabilite la nivel de Centru 
metodic /judeŃean / naŃional. 

0,50p 

 

   

7. 

 

 

Formare/ 
dezvoltare 

profesională 
şi personală  

3p 

 

 7.5  SusŃinere de activităŃi metodice la nivel de Centru metodic / 
judeŃean / naŃional 

0,50p    

8. Formarea 
grupurilor/ 

8.1  ExistenŃa deciziilor de constituire a comisiilor metodice si 
tehnice. 

0,50p    
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III. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE 

Punctaj Nr. 
crt. 

FuncŃii 

 

Indicatori de performanŃă 

 
Maxim Auto-

evaluare 
Inspector 
teritorial 

C.A. 

1.1  Constituirea proiectului de buget al unităŃii  de învăŃământ 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându – se  
sursele de finanŃare. 

2,50p    

1.2  Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al 
unităŃii de învăŃământ. 

1p    

1. 

 

 

 

Proiectare  

4p 

 

 

 

1.3  Atragerea unor surse de finanŃare extrabugetare pe termen 
mediu şi lung. 

0,50p     

2.1  Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale 
în vigoare, pe capitole şi articole bugetare. 

1p    

2.2  Alocarea a cel puŃin 25% din bugetul realizat al unităŃii de 
învăŃământ pentru dezvoltarea bazei materiale proprii. 

2p    

2. 

 

 

 

Organizare 
 4p 

 
 

 2.3  Procurarea fondurilor extrabugetare şi  repartizarea lor 
conform priorităŃilor. 

1p    

3.1  Realizarea execuŃiei bugetare în conformitate cu 
reglementările legale. 

0,50p    

3.2  Corelarea execuŃiei bugetare cu proiectul de dezvoltare şi 
cu planul anual de implementare. 

0,50p    

3.3.  Alocarea burselor şi distribuirea abonamentelor gratuite şi 
celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege, sau  derularea unor 
proiecte cu impact în integrara preşcolarilor care aparŃin unor 
grupuri dezavantajate. 

1p 

 

 

 

 

 

  

3.4  Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităŃilor 
stabilite în proiectele şi programele şcolii. 

1p    

3 

 

 

 

 

 

Conducerea 
operaŃională  

4p 

 

 

 

 

 

3.5  Asigurarea condiŃiilor necesare privind iluminatul, 
încalzirea, alimentarea cu apă şi canalizarea. 

1p    

4.1  Încheierea exerciŃiului financiar. 1p    4. 

 

Control  - 
evaluare 

4p 

4.2  Evaluarea realizării planului de achiziŃii şi al utilizării 
fondurilor extrabugetare. 

0,50p    

8.2  Încurajarea comunicării deschise în organizaŃie, inclusiv în 
plan informal. 

0,25p    

8.3  Organizarea de activităŃi de "loisir" pentru  personalul şcolii. 0,25p    

9. Negocierea/ 
rezolvarea 
conflictelor  

1p  

9.1  Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor 
cu/sau între: copii şi tineri, cadre didactice şi nedidactice, părinŃi 
etc. 

1p    

TOTAL 20 p    
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4.3  Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente 
şi speciale cerute de I.S.J., M.E.C.T.S şi autorităŃile locale. 

1p    

4.4  Întocmirea documentelor legale privind managementul 
financiar. 

1p    

4.5  Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale. 0,50p    

5. Motivarea  

2p 

5.1  Asigurarea de servicii (consultanŃă şi expertiză, baza 
logistică, micro-producŃie, oferirea de spaŃii pentru diverse 
activităŃi etc.) în contrapartidă pentru organizaŃii sau realizarea 
unor activităŃi în parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse 
alternative de finanŃare. 

2p 

 

   

6. Implicare/ 
Participare 

lp  

6.1  Asigurarea transparenŃei elaborării şi execuŃiei bugetare. lp    

7. Formare/ 
dezvoltare 

profesională şi 
personală  

2p 

7.1  Asigurarea formării specifice şi a consultanŃei pentru 
personalul financiar şi administrativ. 

2p    

8. Formarea 
grupurilor/ 
dezvoltarea 
echipelor 

 2p 

8.1  Formarea echipelor  responsabile cu gestionarea resurselor 
financiare şi a bazei materiale. 

2p    

9.1  Acordul C.A. privind lista proiectelor care vor fi finanŃate 
cu prioritate, privind dezvoltarea  bazei materiale. 

lp    9. 

 

 

Negocierea/ 
rezolvarea 
conflictelor  

2p 
 
 

9.2  Nominalizarea în contractele de sponsorizare a persoanelor 
care au contribuit la realizarea ei şi stabilirea  clară, prin 
contract, a destinaŃiei fondurilor sau a bunurilor obŃinute. 

lp    

TOTAL 25p    

IV.       DEZVOLTARE ŞI RELAłII COMUNITARE 

Punctaj Nr. 
crt. 

 

FuncŃii 

 

Indicatori de performanŃă 

 
Maxim Auto-

evaluare 
Inspector 
teritorial 

C.A. 

1.1  Identificarea nevoilor de educaŃie ale comunităŃii locale si a 
posibilităŃilor de satisfacere în cadrul normativ existent si cu 
resursele disponibile. 

1,50p    

1.2  Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unităŃii 
şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităŃii 
locale. 

1p    

1 

 

 

 

Proiectare 

4p 

 

 

 

1.3  Informarea tuturor categoriilor şi organizaŃiilor 
interesate/beneficiare în legătură cu activitatea unităŃii şcolare şi 
cu programele naŃionale de reformă în curs, precum şi 
promovarea altor proiecte de inovaŃie. 

1,50p    
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2.1  Colaborarea cu autorităŃile locale alese (Consiliul JudeŃean, 
Consiliul Local şi Primăria) în ceea ce priveşte repartizarea şi 
utilizarea fondurilor pentru funcŃionarea, întreŃinerea şi 
repararea unităŃilor şcolare. 

2p    2. 

 

 

Organizare  

4p 

 

 

2.2  Încheierea de contracte cu agenŃii economici, ONG si alte 
organizaŃii privind prestări reciproce de servicii si urmărirea 
realizării contractelor încheiate ce privesc unitatea şcolara. 

2p    

3.1  Aplicarea programelor naŃionale de reformă, a proiectelor 
de inovaŃie aprobate şi întocmirea documentelor de 
implementare. 

lp    

3.2 ExistenŃa parteneriatelor cu autorităŃile locale, agenŃii 
economici, instituŃiile naŃionale şi regionale de cultură, biserica, 
alte instituŃii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei 
educaŃionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea 
proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii 
importanŃei şcolii. 

1,50p    

3. 

 

 

 

Conducere 
operaŃională  

4p 

 

 

 
3.3  ExistenŃa parteneriatelor formale cu organele de poliŃie, 
pompieri şi jandarmerie în vederea asigurării pazei şi siguranŃei 
elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea delincvenŃei juvenile 
şi a violenŃei în mediul şcolar. 

1,50p    

4.1. Participarea la realizarea planului anual de inspecŃie 
(generală, tematică şi specială) împreună cu Inspectoratul Şcolar 
JudeŃean. 

0,50p    

4.2. OperaŃionalizare /elaborarea criteriilor de monitorizare şi 
evaluare a calităŃii educaŃiei şcolare. 

0,50p    

4.3. Elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare 
utilizate în activitatea de inspecŃie. 

0,50p    

4.4. Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare. 0,50p    

4.5. Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a 
calităŃii ofertei educaŃionale şi a programelor de îmbunătăŃire a 
calităŃii educaŃiei. 

1,50p    

4. 

 

 

 

 

 

 

Control  -
evaluare 

4p 

 

 

 

 

 

 

4.6. Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate a 
unităŃii şcolare. 

0,50p    

5. Motivarea 
Ip 

5.1. Oferirea cadrului logistic (spaŃii, aparatură, 
expertiză/consultanŃă etc.) pentru programele şi activităŃile 
comunitare. 

1p    

6.1. Consultarea organizaŃiilor sindicale în procesul decizional şi 
în rezolvarea problemelor şcolii. 

0,50p    6. 

 

 

Implicare/ 
Participare 

2p 

 

 

6.2. Organizează întâlniri periodice cu reprezentanŃii 
comunităŃii locale: membrii în organele alese de conducere de la 
nivel local, părinŃi, oameni de afaceri, reprezentanŃi ai bisericii 
şi ai organizaŃiilor culturale etc., privind creşterea ofertei 
educaŃionale a şcolii la specificul comunitar. 

1,50p    

7. 

 

Formare/ 
dezvoltare 

profesională 

7.1. Organizarea diferitelor forme de reconversie profesionala. 
Accesare de programe. 

1p    
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7.2. Organizarea de cursuri/forme de pregătire pentru 
satisfacerea nevoilor şi la cererea comunităŃii locale-formarea 
adulŃilor. 

1p    

8. Formarea 
grupurilor/ 
dezvoltarea 
echipelor  

2p 

8.1. Organizarea unor echipe mixte sau participarea 
personalului din şcoală la diferite proiecte de dezvoltare 
comunitară şi la alte proiecte locale, naŃionale şi internaŃionale. 

2p    

9.1. Negocierea celor mai avantajoase condiŃii de sprijin 
comunitar pentru unitatea şcolară. 

1p    9. 

 

 

Negocierea / 
rezolvarea 
conflictelor 

2p 

 

9.2. Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor 
cu reprezentanŃii autorităŃilor/comunităŃii, regiile autonome de 
servicii, instituŃii religioase şi culturale etc. 

1p    

TOTAL 25p    

TOTAL PUNCTAJ 100p    

CALIFICATIV ÎN FUNCłIE DE PUNCTAJUL OBłINUT: 

86-100 calificativ: F.BINE 

71 -  85 calificativ : BINE  

61 -  70 calificativ : SATISFĂCĂTOR  

0 -  60 calificativ : NESATISFĂCĂTOR 

 

*) se aplică după caz în funcŃie de tipul unităŃii de învăŃământ, corelat cu dezvoltarea programului de reformă. 

 

Director .................................................................. 
(nume şi prenume) 
Semnătura ............................................................... 
 

Calificativ acordat de inspectorul teritorial ………………….      
Inspector responsabil teritorial, ........................................................... 
 (nume şi prenume) 
 Semnătura ....................................... 

 

Total puncte acordate în urma evaluării în C.A.   ........ 
Calificativ acordat în C.A. al ISJ IalomiŃa ............................................ 
Data ......................... 
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11.  CUPRINS: 

Nr. componentei 
în cadrul 

procedurii 
operaŃionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaŃionale Pag. 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi    aprobarea 

ediŃiei/reviziei în cadrul  ediŃiei procedurii operaŃionale                          

1 

2 SituaŃia ediŃiilor şi a reviziilor în cadrul ediŃiilor   procedurii operaŃionale                                 1 

3 Lista persoanelor la care se difuzează ediŃia/revizia în cadrul ediŃiei 

procedurii operaŃionale      

2 

4 Scopul procedurii operaŃionale                           3 

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaŃionale           3 

6 Documentele de referinŃă               3 

7 DefiniŃii şi abrevieri ale termenilor utilizaŃi în  procedurii operaŃionale 

7.1. DefiniŃii 

7.2. Abrevieri   

3 

3 

4 

8 Etape                       4 

9 DispoziŃii finale 5 

10 Anexe 

Anexa 1 

Anexa 2                     

5 

5 

12 

11 Cuprins  20 

 


