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De acord,

Către: INSPECTORATELE ŞCOLARE JUDEŢENEIAL MUNICIPIULU\ BUCU '~ ă.

ÎN ATENŢlA DOAMNEl/DOMNULU! INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL

Spre ştiinţa directorilor unităţilor şi instituţiilor
de învăţământ preuniversitar

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) din Metodologia de evaluare anuală a

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.

6143/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora indicatorii de

performanţă din cadrul ƒişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele

didactice şi didactice auxiliare se stabilesc de către
directorul şi directorul adjunct al

fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ. împreună cu
responsabilii/coordonatorii

comisiilor metodice sau al compartimentelorfunctionale, cu respectarea domeniilor

şi criteriilor din fişele codru;
având in vedere că, potrivit art. 5 litera a) din Metodologie, autoevaluarea

reprezintă prima etapă în procesul de evaluare anuală a activităţii personalului

didactic şi didactic auxiliar şi se realizează de fiecare angajat pe baza fişei de

autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul

acordat în fişa de autoevaluare;
constatand disfuncţionalităţi cu privire la informarea

corectă şi în termen a

personalului didactic cu privire indicatorii de performanţă şi a punctajelor asociate

stabilite de conducerile unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru

operaţionalizarea fişelor cadru de autoevaluare/evaluare, precum şi cu privire la

informaţiile care trebuie cuprinse în raportul justificativ de autoevaluare;

având in vedere Graficul/Calendarul activităţilor de evaluare aprobat prin

OMECTS nr. 4.613/2012,

seva solicita conducerii unităţilor/instituţiilor
de învăţământ ca, în vederea evaluării

4 activităţii personalului didactic de predare şi a personalului didactic auxiliar pentru

anul şcolar 2035-2016, fişele de autoevaluare/evaluare şi structura raportului de

autoevaluare sa se comunice, sub semnătură,
până la data de 14 iunie 2016.
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