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Anexa 1 la OMEN nr. 3597/18.06.2014 
 

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE 
ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL 2018-2019 

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

Numărul fișei postului: _______ 

Numele și prenumele cadrului didactic: _______________________________________________ 

Specialitatea: ______________________________________ 

Perioada evaluată: 01.09.2018 - 31.08.2019 

Calificativul acordat: ____________________ 

Domenii ale 
evaluării 

Criterii de performanță Indicatori de performanță 
Punctaj 
maxim 

Punctaj acordat 
Validare  

CP Auto-
evaluare 

Evaluare 
comisie 

Evalu-
are CA 

1.  
Proiectarea 
activității 

1.1. Respectarea programei 
școlare, a normelor de 
elaborare a documentelor de 
proiectare, precum și 
adaptarea acestora la 
particularitățile grupei/clasei. 

1.1.a. Existenţa în portofoliul cadrului didactic a 
programelor şcolare în vigoare. 

1     

1.1.b. Realizarea la termen a planificărilor 
calendaristice, respectând legislaţia în vigoare. 

2     

1.1.c. Existența unităţilor de învăţare în 
documentele de proiectare didactică. 

1     

1.1.d. Includerea în documentele de proiectare 
didactică a evaluării iniţiale. 

1     

1.1.e. Contribuția personală a cadrului didactic la 
realizarea documentelor de proiectare didactică. 

1     

1.1.f. Alegerea manualelor și materialelor 
auxiliare adaptate specificului claselor de elevi. 

1     

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

1.2.a. Participarea la procesul de proiectare a 
ofertei de discipline opționale la nivelul unității. 

1     

1.2.b. Prezentarea și popularizarea ofertei 
educaţionale în rândul elevilor și părinților. 

1     

1.3. Folosirea TIC în activitatea 
de proiectare. 

1.3.a. Întocmirea documentelor de proiectare 
didactică în format electronic. 

2     

1.3.b. Utilizarea antetului unităţii şcolare în 
documentele de proiectare didactică. 

1     

1.4. Proiectarea unor activități 
extracurriculare corelate cu 
obiectivele curriculare, nevoile 
și interesele educabililor, 
planul managerial al unității. 

1.4.a. Proiectarea întâlnirilor cu părinţii și elevii 
corelate cu obiectivele curriculare, planul 
managerial al unității și nevoile și interesele 
elevilor. 

1     

1.4.b. Proiectarea activităţilor catedrelor/ 
comisiilor metodice corelate cu obiectivele 
curriculare, participarea la realizarea planului 
managerial al comisiei/unității  

1     

1.4.c. Proiectarea activităţilor educative 
extraşcolare şi extracurriculare (excursii tematice, 
proiecte de parteneriat, misiuni etc.) corelate cu 
obiectivele curriculare, planul managerial al 
unității și nevoile și intereselor elevilor. 

1     

 Total 15p     

2.  
Realizarea 
activităților 
didactice 

2.1. Utilizarea unor strategii 
didactice care asigură 
caracterul aplicativ al învățării 
și formarea competențelor 
specifice. 

2.1.a. Existența în documentele de proiectare 
didactică a bibliografiei cu lucrări de pedagogie, 
metodica predării disciplinei și de specialitate. 

1     

2.1.b. Elaborarea planurilor/schiţelor de lecţie în 
conformitate cu planurile cadru și cu programa 
şcolară. 

1     
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2.1.c. Selectarea și utilizarea metodelor didactice 
în funcție de particularitățile individuale și de 
grup. 

1     

2.1.d. Realizarea documentelor specifice 
evidenței, progresului și pregătirii elevilor cu 
cerințe educaționale speciale și a celor capabili de 
performanță. 

1     

2.1.e. Completarea la timp a condicii de prezență. 1,5     

2.1.f. Abordarea unor secvențe educaționale din 
perspectiva transdisciplinară. 

0,5     

2.1.g. Utilizarea manualelor școlare. 1     

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

2.2.a. Utilizarea mijloacelor de învățământ 
existente în dotarea cabinetelor/laboratoarelor/ 
bibliotecii. 

1,5     

2.2.b. Integrarea rațională și creativă a auxiliarelor 
în demersul didactic. 

1     

2.2.c. Utilizarea laboratorului informatizat și a 
mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs. 

1,5     

2.2.d. Existența concordanței între planificarea 
calendaristică și subiectul lecțiilor asistate de 
director. 

1     

2.3. Diseminarea, evaluarea și 
valorizarea activităților 
realizate. 

2.3.a. Diseminarea rezultatelor elevilor în cadrul 
ședințelor cu părinţii și la nivelul comisiei 
metodice. 

1     

2.3.b. Conceperea și aplicarea unor chestionare 
pentru realizarea feed-back-ului primit de la elevi 
şi părinţi. 

1     

2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor 
portofolii /expoziţii /exemple de bună practică. 

1     

2.4. Organizarea și 
desfășurarea activităților 
extracurriculare, participarea la 
acțiuni de voluntariat. 

2.4.a. Organizarea/participarea unor/la activităţi 
extracurriculare (proiecte, parteneriate educative 
etc.) la nivelul şcolii, sau între școală și alte 
entități. 

1     

2.4.b. Organizarea/participarea unor/la activități 
misionare în bisericile din comunitate. 

1     

2.4.c. Implicarea în realizarea/îmbunătățirea site-
ului/revista școlii școlii. 

1     

2.4.d. Organizarea/participarea unor/la activităţi 
de voluntariat. 

1     

2.4.e. Implicarea în organizarea și desfășurarea 
orelor de capelă. 

1     

2.4.f. Întocmirea planului de activități și a 
documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării 
unor activităţi extracurriculare/de voluntariat 
(procese verbale, rapoarte, analize etc.). 

1     

2.4.g. Efectuarea consecventă a serviciului pe 
școală. 

1     

2.4.h. Monitorizarea efectuării de către elevi a 
serviciului pe școală/clasă. 

1     

2.5. Formarea deprinderilor de 
studiu individual și în echipă în 
vederea formării/dezvoltării 
competenței de „a învăța să 
înveți“. 

2.5.a. Promovarea studiului individual în cadrul 
desfășurării lecțiilor. 

1     

2.5.b. Promovarea spiritului de echipă în cadrul 
desfășurării lecțiilor. 

1     

 Total 25p     

3.  
Evaluarea 
rezultatelor 

3.1. Asigurarea transparenței 
criteriilor, a procedurilor de 

3.1.a. Elaborarea indicatorilor/criteriilor generale 
de evaluare orală, scrisă, prin aplicații practice. 

1     
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învățării evaluare și a rezultatelor 
activităților de evaluare. 

3.1.b. Informarea părinților și a elevilor privitor la 
criteriile și procedurile de evaluare. 

1,5     

3.1.c. Elaborarea și aplicarea de chestionare 
adresate părinților și elevilor pentru asigurarea 
permanentă a feed-back-ului. 

1     

3.1.d. Existența notării ritmice și a numărului 
minim de note. 

1     

3.1.e. Argumentarea notelor și înscrierea acestora 
în catalog și în carnetul elevilor. 

1     

3.1.f. Utilizarea eficientă a celor trei forme ale 
evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. 

2     

3.2. Aplicarea testelor 
predictive, interpretarea și 
comunicarea rezultatelor. 

3.2.a. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi 
subiectivi în realizarea testelor. 

1     

3.2.b. Formularea itemilor în concordanţă cu 
programa școlară și standardele de performanţă. 

1     

3.2.c. Întocmirea și comunicarea către elevi a 
baremelor de corectare şi notare. 

0,5     

3.2.d. Analiza și interpretarea testelor. 0,5     

3.2.e. Înregistrarea progresului/regresului şcolar. 0,5     

3.2.f. Afişarea rezultatelor/comunicarea 
individuală a rezultatelor evaluării. 

0,5     

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

3.3.a. Folosirea adecvată a evaluării orale. 0,5     

3.3.b. Utilizarea fişelor de lucru și a 
chestionarelor. 

0,5     

3.3.c. Utilizarea diversificată a instrumentelor de 
evaluare (portofolii, proiecte, referate etc.) 

1     

3.4. Promovarea autoevaluării 
și a interevaluării. 

3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă în 
demersul didactic în proiectarea activităţilor. 

0,5     

3.4.b. Folosirea unor fişe/chestionare de 
autoevaluare. 

0,5     

3.4.c. Realizarea autoevaluării individuale/în 
cadrul grupelor de lucru. 

0,5     

3.4.d. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/ 
grupelor de lucru. 

0,5     

3.5. Evaluarea satisfacției 
beneficiarilor educaționali. 

3.5.a. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente 
(chestionare, mese rotunde etc.) de evaluare a 
satisfacţiei beneficiarilor (părinți, elevi) privind 
actul educaţional. 

1     

3.5.b. Implicarea beneficiarilor (părinți, elevi) în 
realizarea ofertei educaţionale. 

0,5     

3.5.c. Realizarea întâlnirilor periodice cu părinţii/ 
elevii. 

1     

3.6. Coordonarea elaborării 
portofoliului educațional ca 
element central al evaluării 
rezultatelor învățării. 

3.6.a. Prezentarea structurii portofoliului 
educaţional către beneficiari (părinți, elevi). 

0,5     

3.6.b. Stabilirea criteriilor de evaluare a 
portofoliilor educaţionale. 

0,5     

3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia pentru 
realizarea corespunzătoare a portofoliilor. 

1     

 Total 20     

4.  
Managementul 
clasei de elevi 

4.1. Stabilirea unui cadru 
adecvat (reguli de conduită, 
atitudini, ambient) pentru 
desfășurarea activităților în 
conformitate cu 
particularitățile clasei de elevi. 

4.1.a. Cunoașterea și aplicarea ROFUIP, ale 
Regulamentului Intern și ale normelor care 
trebuie respectate în timpul programului de lucru 
și în afara acestuia. 

1     

4.1.b. Cunoașterea și aplicarea procedurilor 
specifice la nivel de școală. 

1     
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4.1.c. Elaborarea de norme şi documente 
specifice clasei la care predă sau este diriginte. 

0,5     

4.2. Monitorizarea 
comportamentului elevilor și 
gestionarea situațiilor 
conflictuale. 

4.2.a. Organizarea și monitorizarea clasei de elevi. 1     

4.2.b. Intervenţia pentru rezolvarea unor situaţii 
conflictuale. 

1     

4.2.c. Monitorizarea elevilor problemă. 0,5     

4.2.d. Efectuarea serviciului pe școală. 0,5     

4.2.e. Aplicarea consecventă a Regulamentului 
intern prin administrarea sancțiunilor prevăzute 
de acesta. 

1     

4.3. Cunoașterea, consilierea și 
tratarea diferențiată a elevilor. 

4.3.a. Realizarea caietului dirigintelui/ 
învățătorului/ fișe de observare a parcursului 
școlar 

0,75     

4.3.b. Tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de 
nevoi. 

1     

4.3.c. Planificarea şi realizarea orelor pentru 
consilierea elevilor şi părinţilor. 

1     

4.3.d. Completarea unor fişe de observaţie a 
elevilor. 

0,75     

4.4. Motivarea elevilor prin 
valorizarea exemplelor de 
bună practică. 

4.4.a. Implicarea elevilor în activităţi de bună 
practică. 

1     

4.4.b. Evidențierea exemplelor de bună practică în 
rândul elevilor. 

0,5     

4.4.c. Responsabilizarea elevilor. 0,5     

 Total 12p     

5.  
Managementul 
carierei și al 
dezvoltării 
personale 

5.1. Participarea şi valorificarea 
competențelor științifice, 
didactice și metodice 
dobândite prin participarea la 
programele de formare 
continuă/perfecționare. 

5.1.a. Participarea la programe de perfecţio-
nare/formare continuă care asigură acumularea a 
90 de credite în ultimii 5 ani, alte cursuri 
acreditate. 

0,5     

5.1.b. Valorificarea competenţelor dobândite la 
cursurile de formare. 

0,5     

5.1.c. Prezentarea în rândul elevilor a exemplelor 
de bună-practică dobândite la cursurile de 
formare. 

0,5     

5.1.d. Diseminarea în rândul colegilor a informa-
ţiilor de înscriere la unele cursuri de formare 
continuă. 

0,5     

5.1.e. Redactarea unor articole metodico-ştiin-
ţifice în reviste/lucrări de specialitate. 

0,5     

5.1.f. Participarea la ședințele Consiliului 
profesoral. 

0,5     

5.2. Implicarea în organizarea 
activităților metodice la nivelul 
catedrei/ comisiei/ 
responsabilului. 

5.2.a. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/ 
organizarea unor activităţi metodice la nivelul 
catedrei/comisiei. 

0,5     

5.2.b. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţi-
fice/organizarea unor activităţi metodice la nivelul 
unităţii şcolare. 

0,5     

5.2.c. Participarea la activităţi metodice 
organizate la nivel de I.Ş.J. şi C.C.D., A.C.S.I. 

0,5     

5.3. Realizarea/actualizarea 
portofoliului profesional și a 
dosarului personal. 

5.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului 
profesional şi dosarului personal. 

0,5     

5.3.b. Realizarea şi actualizarea permanentă a 
portofoliului profesional şi a dosarului personal. 

1     

5.4. Dezvoltarea capacității de 
comunicare și relaționare în 
interiorul și în afara unității (cu 
elevii, personalul școlii, echipa 
managerială și cu beneficiarii 

5.4.a. Comunicarea permanentă cu celelalte cadre 
didactice, responsabilii comisiilor şi conducerea 
şcolii. 

0,5     

5.4.b. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea 
unor sarcini la nivelul şcolii. 

0,5     
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din cadrul comunității – 
familiile elevilor). 

5.4.c. Comunicarea către elevi şi părinţi a situaţiei 
şcolare, disponibilitatea de a justifica rezultatele 
elevilor 

0,5     

5.4.d. Colaborarea cu părinţii/elevii în realizarea 
corespunzătoare a demersului didactic şi acti-
vităţilor extracurriculare. 

0,5     

 Total 8p     

6.  
Contribuția la 
dezvoltarea 
instituțională 
și la 
promovarea 
imaginii 
unității școlare 

6.1. Dezvoltarea de 
parteneriate și proiecte 
educaționale în vederea 
dezvoltării instituționale. 

6.1.a. Realizarea de parteneriate şi proiecte 
educaţionale la nivel local. 

0,5     

6.1.b. Realizarea de parteneriate şi proiecte 
educaţionale la nivel judeţean sau regional. 

1,5     

6.1.c. Realizarea de parteneriate şi proiecte 
educaţionale la nivel internaţional. 

1,5     

6.1.d. Implicarea în organizarea de activități 
social/misionare. 

1     

6.2. Promovarea ofertei 
educaționale. 

6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul 
instituţiei/local. 

0,5     

6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul 
judeţean/naţional. 

1     

6.3. Promovarea imaginii școlii 
în comunitate prin participarea 
și rezultatele elevilor la 
olimpiade, concursuri, 
competiții, activități 
extracurriculare și extrașcolare. 

6.3.a. Participarea elevilor, sub îndrumarea 
cadrului didactic, la olimpiadele şcolare 

1     

6.3.b. Participarea elevilor, sub îndrumarea 
cadrului didactic, la concursuri/competiţii 
locale/judeţene/naţionale. 

1     

6.3.c. Participarea la conferințe/simpozioane sau 
sesiuni de comunicări științifice. 

0,5     

6.3.d. Popularizarea activităţilor extracurriculare 
şi extraşcolare prin mijloace mass-media, site-uri 
educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D. 

0,5     

6.4. Realizarea/participarea la 
programe/activități de 
prevenire și combatere a 
violenței și comportamentelor 
nesănătoase în mediul școlar, 
familie și societate. 

6.4.a. Participarea la programe/activităţi în 
domeniul educaţiei civice pentru cetăţenie 
democratică. 

0,5     

6.4.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi 
combatere a violenţei şi de prevenire şi 
combatere a comportamentelor nesănătoase. 

0,5     

6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare 
cu Poliţia de Proximitate/O.N.G-uri etc.  

0,5     

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

6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de 
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI  prevăzute 
de legislaţia în vigoare. 

1     

6.5.b. Implicarea în acţiuni comune organizate de 
către școală cu instituţii abilitate pentru educarea 
copiilor. 

0,5     

6.5.c. Diseminarea în rândul elevilor a normelor şi 
procedurilor PSI și ISU şi întocmirea 
documentaţiei specifice. 

1     

6.6. Implicarea activă în 
crearea unei culturi a calităţii 
în nivelul organizaţiei. 

6.6.a. Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa 
postului. 

1     

6.6.b. Calitatea de şef de comisie sau membru în 
diferite comisii la nivelul şcolii. 

0,5     

6.6.c. Autoperfecţionarea pentru realizarea 
sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar. 

0,5     

 Total 15p     

7.  
Conduita 
profesională 

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

7.1.a. Manifestarea unui limbaj civilizat în relația 
cu conducerea școlii, cu colegii, cu elevii și cu 
părinții. 

0,5     

7.1.b. Manifestarea unei atitudini respectuoase în 
relația cu conducerea școlii, cu colegii, cu elevii și 

0,5     
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cu părinții. 

7.1.c. Prezentarea la școală într-o ținută decentă, 
conform cerințelor conducerii școlii. 

0,5     

7.1.d. Însușirea și respectarea standardelor 
morale promovate de Biserica Baptistă 
„Emanuel“, în conformitate cu Sfânta Scriptură. 

0,5     

7.2. Respectarea și 
promovarea deontologiei 
profesionale. 

7.2.a. Manifestarea unor atitudini morale şi civice 
conforme cu statutul de cadru didactic. 

0,5     

7.2.b. Respectarea obligațiilor profesionale în 
procesul de învățământ (predare-învățare-
evaluare), conform cu cerințele școlii și 
prevederile ROFUIP, ale Regulamentului intern și 
ale Legii educației naționale. 

0,5     

7.2.c. Menținerea unui nivel ridicat de 
competență profesională. 

0,5     

7.2.d. Promovarea și transmiterea către elevi a 
valorilor morale și spirituale susținute de Biserica 
Baptistă „Emanuel”. 

0,5     

7.2.e. Respectarea autorității conducerii școlii. 1     

 Total 5p     

  TOTAL 100p     

 
 
 

Data: _______________  Nume și prenume:   Semnături: 

Cadru didactic evaluat:  ____________________________  _________________ 

Responsabil comisie:  ____________________________  _________________ 

Director:     Curta Iosif-Viorel   _________________ 

Membri C.A.:   Buleandra Constatin   _________________ 

Magyar Ana    _________________ 

Costea Maria    _________________ 

Vidu Petru    _________________ 

Hnatiuc Dorin    _________________ 

Pantiș Marius    _________________ 

Filimon Teofil    _________________ 

 

 
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 

mailto:Liceul.emanuel@gmail.com
http://www.ltbe.ro/

