
                                     

Hotărâre nr. 10/ 06.07.2020 
cu privire la aprobarea fișelor postului  și a fișelor de evaluare a cadrelor didactice,  

revizuite pentru anul școlar 2019-2020 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” Iaşi întrunit în ședința 

ordinară la data de  06.07.2020 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președintele CA și 
referatul de specialitateprin care doamna prof. Cotea Simona, membru în CA, solicită promovarea 

proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea fișei postului  și a fișei de evaluare a cadrelor 

didactice, revizuite pentru anul școlar 2019-2020 

 Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 și ale  ROFUIP  aprobat cu 

OMENCS nr. 5079/31.08.2016; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

Având în vedere prevederile OG 75/2005 - 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 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă  fișa postului pentru fiecare categorie de personal (cadru didactic 

învățământ preșcolar, cadru didactic înv. primar și gimnazial, secretar, bibliotecar, administrator 

financiar contabil, administrator patrimoniu) și  fișa de evaluare a cadrelor didactice și cadrelor 

didactice auxiliare, fișe revizuite pentru anul școlar 2019-2020; 

 Art. 2 Secretarul CA va asigura mediatizarea fișei de evaluare la avizierul unității și pe 

grupul cadrelor didactice, și va preda câte un exemplar fiecărui responsabil de comisie 

metodică/compartiment. 

 Art.3 Secretarul șef va completa dosarele personale ale fiecărui angajat cu noile fișe post 

completate în dublu exemplar, din care unul revine angajatului. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și va 

fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință,                                                       Contrasemnează 

 Prof. Marin Mirela                                                        Secretar CA, Prof. Anton Diana 
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