Școala Gimnazială Popricani

REFERAT DE SPECIALITATE
cu privire la acordarea calificativelor anuale conform fișei de evaluare a cadrelor didactice,
revizuite pentru anul școlar 2015/2016
În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat cu OMEN nr. 5115/2014 , fișa postului și fișa de
evaluare se acordă calificativele

conform Metodologiei de evaluare anuală a activităţii

personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată cu OMECTS nr. 6143 din 1 noiembrie
2011modificat și completat și ale HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea
Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în învăţământul preuniversitar;
Având în vedere că s-au finalizat lucrările comisiei de revizuire a fișei postului și a fișei
de evaluare a a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru anul școlar 2015-2016;
Având în vedere că s-a ținut cont de prevederile Legii nr. 1/2011.
I Baza legală pentru :


Legea E.N. nr. 1/2011



Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii;



ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014;



Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu ORDIN MECTS nr. 4619 / 2014;



OG 75/2005 aprobată cu Legea 87, privind calitatea educației;



OMECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic53/2003 republicată, privind Codul
muncii și ale OG 75/2005, aprobată cu Legea 87, privind calitatea în educație; auxiliar, cu
modificări și completări;
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HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a
indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul

preuniversitar
Pentru aceste motive vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație
pentru acordarea calificativelor anuale conform fișei postului și a fișei de evaluare a cadrelor
didactice, pentru anul școlar 2015/2016.

Director,
Prof. Voinescu Simona Elena

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea calificativelor anuale conform fișei de evaluare a cadrelor didactice,
revizuite pentru anul școlar 2015/2016

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de prof. Voinescu Simona Elena, director al
Școlii Gimnaziale Popricani, prin care solicită promovarea proiectului de hotărâre a Consiliului de
Administrație cu privire la acordarea calificativelor anuale conform fișei de evaluare a cadrelor

didactice, revizuite pentru anul școlar 2015/2016;
Având în vedere că în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat cu OMEN nr. 5115/2014 , fișa
postului și fișa de evaluare se elaborează conform Metodologiei de evaluare anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată cu OMECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011
modificat și completat și ale HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor
de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar;
Având în vedere că s-au finalizat lucrările comisiei de revizuire a fișei postului și a fișei
de evaluare a a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru anul școlar 2015-2016;
Având în vedere că s-a ținut cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind
Codul muncii și ale OG 75/2005, aprobată cu Legea 87, privind calitatea în educație;
I Baza legală pentru :
 Legea E.N. nr. 1/2011
 Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii;
 ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014;

Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu ORDIN MECTS nr. 4619 / 2014;
 OG 75/2005 aprobată cu Legea 87, privind calitatea educației;
Director,
Prof.Voinescu Simona-Elena
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OMECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificări și completări;
HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a
indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul

preuniversitar
Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre cu
privire la acordarea calificativelor anuale conform fișei de autoevaluare/evaluare a cadrelor
didactice, revizuite pentru anul școlar 2015/2016 .
Președinte CA,
Prof. Voinescu Simona Elena

Hotărâre nr. 1 / 08.09.2015
cu privire la acordarea calificativelor anuale conform fișei de evaluare a cadrelor didactice și
diadactice auxiliare ,
revizuite pentru anul școlar 2015/2016
Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Popricani întrunit în ședința ordinară la data
de 08.09.2015
Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Voinescu Simona Elena, președintele CA
și referatul de specialitate prin care domnul prof. Voinescu Simona Elena, director al Școli Gimnaziale
Popricani, solicită promovarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea fișei postului și a fișei

de autoevaluare/evaluare a cadrelor didactice și didactice-auxiliare, revizuite pentru anul școlar
2015/2016
Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 și ale ROFUIP aprobat cu
O.M.E.N. nr. 5115/2014;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii;
Având în vedere prevederile OG 75/2005 aprobată cu Legea 87, privind calitatea educației
Luând în considerare prevederile OMECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind
aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
cu modificări și completări și ale HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea
Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în învăţământul preuniversitar
Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu ORDIN
MECTS nr. 4619 / 2014;
În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Director,
Prof.Voinescu Simona-Elena
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se acordă calificativele anuale conform fișșei postului și a fișei de autoevaluare
evaluare a cadrelor didactice și didactice auxiliare, revizuite pentru anul școlar 2015/2016,după
cum urmează:toate cadrele didactice și didactic auxiliare cu punctaj între 86 și 100 puncte au
primit calificativul FOARTE BINE.
Ar. 2 Secretarul CA și compartimentele funcționale ale unității vor asigura mediatizarea
fișei postușlui și a fișei de evaluare pe site-ul unității , la avizierul unității, pe calculatorul din
cancelarie;
Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și va
fi afișată prin grija secretarului CA.
Președinte ședință
Prof. Voinescu Simona Elena

Total membri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

7
6
6
0
0
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