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C A B I N E T M I N I S T R U 

Ordin 
privind modificarea Anexei 1 a QMECTS ur. 6143/01,11.2011 privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

In baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei cercetării tineretului şi 
sportului nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 
personalului, didactic şi didactic auxiliar, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr, 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei/ Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Art. 1. Anexa 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
6143/01,11,2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului 
didactic şi didactic auxiliar, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 824 bis/22.11.2011. 
Partea I, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa prezentului ordin. 

Art.2. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şj unităţile de învăţământ duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.4. Prezentul ordin se publică îri V Jartea I. 

Ministrul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului 

emite prezentul ordin: 
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Anexa 1 a OMECTS 2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 
6143/2011 privind aprobarea Metodologiei, de evaluare anuală a activităţii personalului didactic 
şi didactic auxiliar 

GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE 

TERMENE ACTIVITĂŢI 

15 iunie - 15 august Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a 

raportului justificativ la secretariatul unităţii. 

- 1 0 septembrie 

Până la data de 15 septembrie 

Validarea de către consiliul profesoral a fişelor 

de autoevaluare/ evaluare ale personalului 

didactic şi didactic auxiliar. 

Evaluarea în comisii/compartimente 

Evaluare în consiliul de administraţie 

Comunicarea, prin secretariatul unităţii de 

învăţământ, a hotărârii consiliului de 

administraţie către toate cadrele 

didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi 

prezente pentru evaluarea finală. 

Depunerea contestaţiilor 

Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în 

scris a rezultatelor. 


