
Anexa nr.1 

la Ordinul nr.243 din 28.12.2022 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă a managerilor 

din instituţiile publice de învăţământ general din raionul Ocniţa 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament reglementează şi determină modul de organizare şi desfăşurare a 

procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale managerilor din instituţie în 

raport cu cerinţele posturilor, în baza criteriilor de evaluare, în scopul stimulării individuale a 

personalului de a obţine rezultate optime în activitate, precum şi creşterea calităţii serviciilor 

educaţionale în ansamblu. 

2. Regulamentul este elaborat conform:  

• Codului Muncii al RM (aprobat de Parlament, nr. 154 din 28 martie 2003);  

• Hotărârii Guvernului nr. 1231 din 12-12-2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;  

• Codului Educaţiei al RM nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial al RM, 2014, nr. 

319324, Art 634);  

• Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar, 

secundar şi general ciclul 1 şi II;  

• Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță 

personalului din unitățile bugetare, (Monitorul Oficial, 2018, Nr. 480-485 Art. 1310) 

• Standardelor de competenţă profesională a cadrelor manageriale din învăţământul 

general.  

3. Performanţa reprezintă nivelul rezultatelor, sub raport cantitativ şi calitativ, obţinut de 

cadrul managerial în urma îndeplinirii sarcinilor stabilite în Fişa-postului. Evaluarea performanţelor 

reprezintă procesul de măsurare şi apreciere a gradului de performanţă atinsă în raport cu obligaţiile 

funcţionale şi criteriile de evaluare stabilite. 

4. Principiile de bază ale evaluării performanţei cadrelor manageriale: 

 a. obiectivitate - factorii implicaţi în procesul de evaluare vor lua decizii, în mod imparţial, 

în baza argumentelor şi faptelor concrete înregistrate în activitatea celui evaluat;  

b. cooperare şi comunicare continuă - asigurarea unui mediu cooperant şi menţinerea unor 

relaţii de comunicare deschisă şi permanentă între toţi factorii implicaţi în procesul de evaluare;  

c. respectare a demnităţii - asigurarea unui mediu în cadrul căruia este respectată demnitatea 

fiecărui cadru didactic şi a unui climat liber de orice manifestare şi formă de hărţuire, exploatare, 

umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. 

 5. Obiectivele evaluării performanţei cadrelor manageriale:  

a. stabilirea şi îmbunătăţirea nivelului de competenţă profesională a cadrelor manageriale;  

b. crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor manageriale, 

pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora;  

c. promovarea cadrelor manageriale performante; 

d. creşterea responsabilităţii personale pentru obţinerea succesului în cariera didactică şi 

managerială; 

e. acordarea de feed-back, astfel cadrele manageriale să conştientizeze performanţele 

obţinute de el personal şi instituţie în ansamblu faţă de ce se aşteaptă de la ei;  

f. asigurarea echităţii sociale şi profesionale pentru cadrele manageriale prin stabilirea 

coordonanţei dintre calitatea serviciilor educaţionale prestate, gestionării managementului şi 

retribuirea muncii acestora. 



6. Sporul la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă poartă caracter 

stimulator şi se bazează pe calitatea muncii, profesionalismul angajatului, obiectivitate şi 

imparţialitate, fiind stabilit şi achitat în funcţie de aportul angajatului la obţinerea rezultatelor. 

7. Prevederile prezentului Regulament se utilizează de către Direcţia Învăţământ a  

Consiliului Raional Ocniţa pentru elaborarea actului normativ ce se va aplica tuturor directorilor din 

instituţii, cu excepţia celor care au activat mai puţin de 3 luni în perioada supusă evaluării 

(managerii şcolari în primele 3 luni de activitate managerială nu vor beneficia de spor pentru 

perioada dată). 

8. Aprecierea aportului angajatului la obţinerea rezultatelor şi evaluarea performanţelor 

individuale ale acestuia se realizează de către evaluator. 

9. Evaluarea este realizată de către o comisie aprobată prin ordinul şefului direcţiei. 

10. Evaluarea performanţelor se efectuează trimestrial pentru perioadele: 

I. Ianuarie-Martie; 

II. Aprilie-Iunie; 

III. Iulie-Septembrie; 

IV. Octombrie-Decembrie.  

11. Evaluarea va avea loc în intervalul datelor 01-10 a lunilor ianuarie, aprilie, iulie, 

octombrie ale fiecărui an şi se va desfăşura în 2 etape: 

a) autoevaluare: în perioada 01-05 a lunilor: ianuarie, aprilie, iulie, octombrie, managerii vor 

completa Anexa nr.1, compartimentul Autoevaluare şi o vor expedia, în format PDF, curatorului 

instituţiei; 

b) evaluare: în perioada 06-10 a lunilor: ianuarie, aprilie, iulie, octombrie, comisia se va 

întruni pentru a desfăşura procedura de examinare a autoevaluării şi de stabilire a notelor finale 

pentru fiecare manager, care vor fi înscrise în Anexa nr.2 - Fişa de evaluare a performanţelor 

individuale a managerului. 

12. Rezultatele evaluării vor fi aduse la cunoştinţă persoanei evaluate până la data de 15 a 

lunii în care se desfăşoară evaluarea. 

13. Sporul pentru performanţă se acordă lunar, conform performanţei individuale obţinute, 

concomitent cu salariul şi se aplică pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele activităţii 

desfăşurate în trimestrul precedent. 

 

II. PROCESUL DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE  

Secţiunea 1 

Criterii de evaluare 

14. Prin criteriile de evaluare se apreciază abilităţile profesionale şi aptitudinile 

necesare/caracteristicile comportamentale ale managerilor pentru a îndeplini sarcinile de bază şi 

cele suplimentare. 

15. Aprecierea aportului managerilor şcolari la obţinerea rezultatelor se realizează în baza 

următoarelor criterii generale de evaluare: 

I. Cunoștințe şi experienţă; 

II. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor; 

III. Conceptualizare şi responsabilitate, inclusiv decizională; 

IV. Conducere, coordonare şi supervizare; 

V. Comunicare; 

VI. Volumul, calitatea şi eficienţa sarcinilor executate. 

16. Pe baza criteriilor menţionate la pct. 14, evaluatorul acordă note în conformitate cu pct. 

19 al prezentului Regulament, de la 1 (reprezentând nivelul minim) la 4 (reprezentând nivelul 

maxim), fără zecimi, notele exprimând aprecierea nivelului de manifestare a fiecărui criteriu 



prevăzut în Criteriile de evaluare a activităţii directorilor instituţiilor de învăţământ general din 

raionul Ocniţa şi modul de stabilire a punctajului pentru fiecare criteriu (Anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament). 

17. Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare 

criteriu. 

18. Evaluatorul şi persoana evaluată pot să anexeze la Fişa de evaluare documente/materiale 

relevante procesului şi rezultatelor evaluării. 

Secţiunea 2 

Calificativele de evaluare 

19. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

1) între 1,00 şi 1,50 – „nesatisfăcător”. Performanţa este cu mult sub standard. 

2) între 1,51 şi 2,50 – „satisfăcător”. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau 

puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor care trebuie atins de către 

angajaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă; 

3) între 2,51 şi 3,50 – „bine”. Performanţa se situează în limitele superioare ale standardelor 

şi performanţele realizate de către ceilalţi angajaţi. 

4) între 3,51 şi 4,00 – „foarte bine”. Persoana merită o apreciere specială, deoarece 

performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi 

angajaţi. 

III. METODOLOGIA DE SATABILIRE A SPORULUI PENTRU PERFORMANTĂ 

20. Limitarea sporului pentru performanţă se stabileşte conform notei finale acumulate şi 

calificativului obţinut, din suma anuală a salariului de bază la nivel de unitate bugetară, după cum 

urmează: 

Pentru 2,51-2,84 sporul pentru performanţă este de 5%; 

Pentru 2,85-3,18 sporul pentru performanţă este de 6%; 

Pentru 3,19-3,50 sporul pentru performanţă este de 7%; 

Pentru 3,51-3,67 sporul pentru performanţă este de 8%; 

Pentru 3,68-3,84 sporul pentru performanţă este de 9%; 

Pentru 3,85-4,00 sporul pentru performanţă este de 10%; 

21. Şeful DÎ a CR Ocniţa emite trimestrial un act administrativ privind sporul de 

performanţă acordat lunar fiecărui manager conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament. 

22. Managerii care au fost sancţionaţi disciplinar nu li se acordă sporul pentru performanţă 

pe perioada sancţiunii. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de 

sancţionare a angajatului, sporul se va acorda în modul stabilit. 

23. Managerii care nu au fost sancţionaţi disciplinar, dar, la evaluarea performanţelor 

trimestriale, au obţinut calificativele „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, nu beneficiază de spor 

pentru performanţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la modul de stabilire 

a sporului pentru performanță managerilor şcolari  

din instituţiile de învăţământ general/extraşcolar 
 
FFIŞĂ INTEGRATĂ CU CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIRECTORILOR INSTITUŢIILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL DIN RAIONUL OCNIŢA ŞI MODUL DE STABILIRE A PUNCTAJULUI PENTRU 

FIECARE CRITERIU 

 

Instituţia de învăţământ  

Numele şi prenumele managerului evaluat  

Perioada evaluată de la: până la: 
 

Indicatori Descriptori Punctaj Autoevaluare Evaluare Comentarii 

I. Cunoştinţe şi experienţă - se referă la totalitatea cerinţelor de studii, cunoştinţe şi experienţă necesare pentru exercitarea 

sarcinilor postului 

1. Cunoştinţe 

specifice 

domeniului şi 

experienţă 

profesională 

1.1. Implementează obiectivele stabilite la nivelul MEC 

şi DÎ, corelându-l cu Planul managerial al instituţiei, 

viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale 

instituţiei, cu documentele manageriale elaborate şi 

raportează despre nivelul de realizare a acestora 

4    

1.2. Aplică în activitatea managerială documentele de 

politică educaţională, teoriile şi rezultatele cercetărilor 

relevante în domeniul managementului educaţional, 

pedagogiei, psihologiei şi didacticii, recomandate pentru 

implementare în sistemul de învăţământ naţional 

3    

1.3. Actualizează sistematic cunoştinţele specifice 

domeniului şi le aplică oportun în activitatea 

managerială 

2    

1.4. Posedă cunoştinţe specifice suficiente domeniului şi 

le aplică în activitatea managerială 
1    

2.      Abilităţi de 

aplicare a 

cunoştinţelor 

specifice 

domeniului în 

situaţii diverse 

2.1. Monitorizează realizarea obiectivelor instituţiei, 

elaborează materiale de proiectare, planificare şi 

evaluare a activităţii desfăşurate în instituţie; corelează 

competenţe, conţinuturi, strategii de formare cu 

necesităţile colectivului didactic, susţinând învăţarea pe 

parcursul întregii vieţi şi avansarea în carieră 

4    

2.2. Corelează la indicatorii măsurabili de realizare 

direcţiile de acţiuni stabilite la nivelul DÎ, prin 

precizarea şi planificarea tuturor resurselor necesare, 

evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor 

instituţiei, respectând cadrul normativ reglatoriu naţional 

3    

2.3. Aplică oportun cunoştinţele specifice domeniului în 

conformitate cu documentele de politici educaţionale 

2    

2.4. Aplică satisfăcător cunoştinţele specifice 

domeniului în conformitate cu documentele de politici 

educaţionale 

1    

3. Competenţe 

profesionale - 

uşurinţa de a 

selecta şi a utiliza 

adecvat 

cunoştinţele şi 

abilităţile în 

vederea rezolvării 

cu succes a unor 

situaţii 

3.1. Valorifică activitatea colectivului didactic pentru 

promovarea bunelor practici şi elaborează împreună cu 

echipa managerială planuri de formare continuă, în 

funcţie de rezultatele obţinute, de nevoile şi interesele 

individuale ale acestuia 

4    

3.2. Identifică, selectează şi eşalonează provocările în 

realizarea priorităţilor strategice şi asigură planificarea 

acţiunilor de management al riscurilor în vederea 

asigurării atingerii performanţelor în activitatea unităţii 

de învăţământ cu un progres de cel puţin 5% anual 

3    

3.3. Competenţele deţinute asigură soluţionarea 

problemelor apărute în activitatea managerială la nivel 

satisfăcător 

2    

3.4. Competenţele deţinute nu întotdeauna conduc spre 

atingerea performanţelor în activitatea managerială 

1    

4.    Abilităţi în 

utilizarea 

calculatoarelor, 

echipamentelor 

informatice sau a 

altor tehnologii 

ori echipamente 

4.1. Implică colectivul didactic în folosirea responsabilă 

a TIC pentru învăţare, promovarea imaginii instituţiei, 

utilizarea inovaţiilor de specialitate 

4    

4.2. Utilizează echipamentele TIC în activitatea 

managerială, în evaluarea şi comunicarea cu cadrele 

didactice, elevii şi părinţii acestora. Selectează 

informaţii pentru completarea paginii instituţiei de 

3    



de lucru moderne învăţământ 

4.3. Deţine abilităţi satisfăcătoare în utilizarea 

calculatorului, echipamentelor informaţionale sau a altor 

tehnologii sau echipamente moderne de lucru în 

activitatea managerială 

2    

4.4. Deţine abilităţi minime în utilizarea calculatorului, 

echipamentelor informaţionale sau a altor tehnologii sau 

echipamente moderne de lucru în activitatea 

managerială 

1    

Nota medie per criteriu rotunjită până la întreg:   

II. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor - măsoară gradul de dificultate a activităţilor, măsura în care persoana 

evaluată depăşeşte limitele cunoştinţelor şi experienţei deţinute, precum şi capacităţile legate de imaginaţie, inventivitate şi 

intuiţie în exercitarea sarcinilor 

1. Nivelul 

cantitativ şi 

calitativ al 

sarcinilor 

realizate 

1.1. Utilizează diverse modalităţi de monitorizare şi 

solicită opiniile elevilor şi părinţilor cu privire la 

calitatea implementării şi dezvoltării curriculumului 

şcolar 

4    

1.2. Promovează abordări curriculare inovaţionale în 

elaborarea/implementarea documentelor manageriale ale 

instituţiei, respectând cadrul normativ reglatoriu 

naţional, creează contextul pentru transformarea 

instituţiei într-o comunitate de învăţare 

3    

1.3. Realizează sarcinile calitativ şi cantitativ la nivelul 

satisfăcător privind implementarea documentelor de 

politici educaţionale 

2    

1.4. Realizează sarcinile calitativ şi cantitativ cu unele 

dificultăţi la nivelul satisfăcător privind implementarea 

documentelor de politici educaţionale 

1    

2. Nivelul de 

implicare în 

îndeplinirea 

atribuţiilor 

2.1. Este implicat în activitatea diverselor tipuri de 

comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii în cadrul 

instituţiei/raionului 

4    

2.2. Organizează/participă la acţiuni complementare 

activităţii de bază (verifică probe, concursuri, olimpiade) 
3    

2.3. Se implică satisfăcător în realizarea tuturor 

funcţiilor manageriale 
2    

2.4. Se implică pasiv în realizarea tuturor funcţiilor 

manageriale 
1    

3. Creativitate şi 

spirit de iniţiativă 

(proiecte, 

activităţi de 

parteneriat, etc.) 

3.1. Coordonează şi încurajează cadrele didactice în 

elaborarea produselor curriculare (curricula pentru 

discipline opţionale, materiale didactice, PEI, 

curriculumului modificat) şi publicarea articolelor în 

mass-media şi platformele educaţionale despre 

experienţa/performanţa profesională în cadrul instituţiei 

4    

3.2. Valorifică achiziţiile profesionale inovatoare şi 

experimentează bunele practici manageriale, elaborează 

şi diseminează materiale didactice, articole de 

promovare a bunelor practici din instituţie 

3    

3.3 Manifestă un nivel bun de creativitate şi spirit de 

iniţiativă la nivel de instituţie 
2    

3.4. Manifestă creativitate şi spirit de iniţiativă la nivel 

satisfăcător 
1    

4. Încadrarea în 

termenele 

stabilite pentru 

realizarea 

sarcinilor şi 

soluţionarea 

problemelor 

4.1. Se implică activ în lucrările Consiliului profesoral, 

Consiliului de administraţie, diverselor seminare, 

conferinţe, mese rotunde, trening-uri, sesiuni de formare 

etc., în cadrul instituţiei şi în afara ei 

4    

4.2. Realizează în termenul stabilit prevederile 

ordinelor/dispoziţiilor emise de către DÎ şi MEC 
3    

4.3. Se încadrează în termenul stabilit pentru realizarea 

sarcinilor şi soluţionarea problemelor din instituţie 
2    

4.4. Uneori nu se încadrează în termenul stabilit pentru 

realizarea sarcinilor şi soluţionarea problemelor din 

instituţie 

1    

Nota medie per criteriu rotunjită până la întreg:   

III. Conceptualizare şi responsabilitate decizională - măsoară amploarea activităţilor conceptuale aferente postului, libertatea de 

acţiune şi decizie asociate acestuia, precum şi evaluează impactul lor asupra unităţii 

1. Capacitatea de 

concepţie, analiză 

şi sinteză 

1.1. Analizează comparativ rezultatele şcolare şi 

propune soluţii de îmbunătăţire a acestora prin 

participarea la diverse proiecte, olimpiade/concursuri 

şcolare, organizate la nivel de raion, naţional 

4    

1.2. Elaborează şi îmbunătăţeşte continuu sistemul de 

colectare şi analiză permanentă a datelor privind 

progresele obţinute în realizarea obiectivelor strategice 

3    



şi ajustarea planurilor operaţionale la obiectivele 

strategice 

1.3. Capacitatea de concepţie, analiză şi sinteză este 

pusă în aplicare la nivel satisfăcător 
2    

1.4. Nu întotdeauna reuşeşte să pună în aplicare 

capacitatea de concepţie, analiză şi sinteză 
1    

2 Viabilitatea 

soluţiilor propuse 

şi capacitatea de 

a implementa 

decizii 

2.1. Organizează activităţile manageriale şi didactice 

într-un mediu dinamic, stimulativ, performant; 

promovează oferta educaţională şi imaginea instituţiei în 

comunitate prin participarea elevilor la concursuri, 

activităţi extraşcolare 

4    

2.2. Elaborează şi aplică strategii de management al 

riscurilor pentru procesul de implementare a deciziilor 

care generează performanţe în activitatea elevilor şi 

cadrelor didactice 

3    

2.3. Viabilitatea soluţiilor propuse şi capacitatea de 

implementare a deciziilor este satisfăcătoare 
2    

2.4. Viabilitatea soluţiilor propuse şi capacitatea de 

implementare a deciziilor este insuficientă 
1    

3. Capacitatea de 

a lucra 

independent 

3.1. Pregăteşte şi desfăşoară sesiuni de formare 

(seminare, ore publice, activităţi extraşcolare, activităţi 

de asistenţă psihopedagogică individuale şi de grup, 

activităţi metodice), accentuând formarea/dezvoltarea 

competenţei de „a învăţa să înveţi” 

4    

3.2. Asigură conformitatea activităţii instituţiei în 

corespundere cu rigorile stabilite 
3    

3. 3. Dispune de capacităţi de a lucra independent la 

soluţionarea problemei 
2    

3.4. Capacităţile de a lucra independent sunt ineficiente 1    

4. Măsura în care 

acţiunile 

întreprinse 

influenţează 

rezultatele 

instituţiei 

4.1. Demonstrează, pe baza rezultatelor evaluărilor 

realizate, progresul privind dezvoltarea competenţelor 

profesionale şi recunoaşte public succesul fiecărui cadru 

didactic, fără discriminare, în realizarea autonomă a 

sarcinilor propuse 

4    

4.2. Documentează cel puţin de 2 ori pe an progresul în 

atingerea rezultatelor planificate, practicile de succes şi 

modalităţile de abordare a problemelor 

3    

4.3. Opiniile formulate şi acţiunile întreprinse facilitează 

la nivel satisfăcător imaginea instituţiei 
2    

4.4. Opiniile formulate şi acţiunile întreprinse facilitează 

la nivel minim imaginea instituţiei 
1    

Nota medie per criteriu rotunjită până la întreg:   

IV. Conducere, coordonare şi supervizare se referă la responsabilităţile de conducere şi/sau coordonare a altor posturi şi la 

nivelul de exprimare a unor opinii/raţionamente de specialitate 

1. Dezvoltarea 

abilităţilor 

personalului din 

subordine 

(organizarea 

activităţilor de 

formare, 

delegarea la 

cursuri de 

formare, instruiri, 

etc.) 

1.1. Încurajează şi susţineiniţiativele valoroase ale 

angajaţilor din subordine ce ţin de calitatea serviciilor 

educaţionale prestate şi diseminarea bunelor practice. 

4    

1.2. Dispune de o strategie de monitorizare şi 

îmbunătăţire a competenţei şi performanţei fiecărui 

angajat bazată pe rezultatele evaluării 

3    

1.3. Efortul depus pentru dezvoltarea abilităţilor 

personalului din subordine este satisfăcător 
2    

1.4. Efortul depus pentru dezvoltarea abilităţilor 

personalului din subordine este minim 
1    

2. Competenţa 

decizională 

(decizii luate la 

nivel de 

instituţie) 

2.1. Analizează profund şi oferă prompt şi corect 

informaţii pe baza cărora propune proiecte de decizii, 

argumentează temeinic deciziile şi evaluează 

alternativele, cooperează în procesul decizional întru 

racordarea eficientă a dimensiunilor activităţii instituţiei 

la standardele educaţionale 

4    

2.2. Ia decizii în limitele atribuţiilor funcţionale stabilite 

în fişa-post, trasează obiective pertinente şi strategii 

adecvate îndeplinirii lor 

3    

2.3. Competenţa decizională este manifestată 

satisfăcător 
2    

2.4. Competenţa decizională este slab dezvoltată şi 

manifestată 
1    

3. Capacitatea de 

a lucra în echipă 

şi de a delega 

atribuţii 

3.1. Soluţionează sarcinile printr-un proces agreat şi 

acceptat de toţi membrii echipei. Deleagă echilibrat 

personalului, părinţilor, partenerilor şi elevilor 

responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor şi 

activităţilor în conformitate cu obiectivele trasate. 

4    



3.2. Adaptează formele de comunicare/cooperare în 

echipă activităţilor specifice şi procedurilor interne, 

prioritizează şi gestionează implementarea sistemelor de 

acţiuni pentru ridicarea nivelului calităţii în instituţie 

prin implicarea tuturor responsabililor de domeniile de 

activitate 

3    

3.3. Funcţia de a lucra în echipă şi de a delega atribuţii 

este utilizată la nivel satisfăcător 
2    

3.4. Funcţia de a lucra în echipă şi de a delega atribuţii 

este utilizată la nivel minim 
1    

4. Capacitatea de 

control 

4.1. Aplică proceduri de responsabilizare a tuturor 

angajaţilor pentru respectarea principiilor bunei 

guvernări, asigurarea calităţii şi transparenţei 

4    

4.2. Valorifică, aplică variate surse, metode, instrumente 

pentru evaluarea performanţelor profesionale ale 

angajaţilor 

3    

4.3. Dispune de capacitate de control cu toate aspectele 

de verificare 
2    

4.4. Capacitatea de control este la nivel satisfăcător 1    

Nota medie per criteriu rotunjită până la întreg:   

V. Comunicare - se referă la nivelul şi impactul comunicării în cadrul şi/sau în afara unităţii. Include mijloace de realizare a 

comunicării, de la interacţiune personală la comunicări telefonice şi/sau scrise. Evaluează capacitatea de persuasiune şi negociere 

asociate cu atribuţiile de comunicare ale postului 

1. Capacitatea de 

a comunica, atât 

oral, cât şi în 

scris, claritatea 

ideilor, concizia 

în scris 

1.1. Cadrul de conducere participă cu comunicări şi se 

implică în calitate de formator/raportor la nivel de 

instituţie, raional, naţional (Consilii de administraţie/ 

pedagogice, comisii metodice, conferinţe, mese rotunde 

etc.) 

4    

1.2. Stilul de comunicare asigură dezvoltarea relaţiilor 

de colaborare deschise între toţi subiecţii educaţionali, 

creează în activitatea managerială un climat de 

încredere, solidaritate, respect, bazat pe principiile 

echităţii şi toleranţei, previne şi soluţionează eficient 

situaţiile conflictuale; solicită feed-back de la angajaţi, 

elevi şi părinţi prin discuţii, interviuri, aplicare prin 

intermediul chestionarelor 

3    

1.3. Capacitatea de a comunica atât oral cât şi scris este 

la nivel satisfăcător 
2    

1.4. Dispune de capacităţi minime de a comunica oral şi 

scris 
1    

2 Capacitatea de 

persuasiune şi 

negociere 

asociate cu 

atribuţiile de 

comunicare a 

postului 

2.1. Se implică în implementarea/realizarea  proiectelor 

de gestionare a resurselor financiare şi materiale 
4    

2.2. Valorifică şi susţine cu diplomaţie oportunitatea de 

stabilire/dezvoltare a parteneriatelor, ţinând cont de rolul 

acestora în sporirea calităţii educaţiei oferite de instituţie 

3    

2.3. Capacitatea de persuasiune şi negociere asociate cu 

atribuţiile de comunicare a postului este la nivel 
2    

2.4. Capacitatea de persuasiune şi negociere asociate cu 

atribuţiile de comunicare a postului este satisfăcătoare 
1    

3. Capacitatea de 

consiliere 

Desfăşoară acţiuni de consiliere în contextul rezultatelor 

evaluării pentru creşterea performanţelor profesionale 

ale angajaţilor 

4    

Monitorizează aplicarea planului de dezvoltare 

personală a angajaţilor, în special a debutanţilor şi 

monitorizează activitatea de mentorat 

3    

Manifestă capacitatea de consiliere la nivel satisfăcător 2    

Dispune de capacitatea de consiliere la nivel minim 1    

4 Capacitatea de 

îndrumare 

4.1. Monitorizează implementarea sistemului de 

comunicare a politicii de protecţie a copilului, ofertei 

educaţionale a instituţiei; desfăşoară activităţi de 

voluntariat, parteneriat educaţional, precum şi alte 

activităţi pentru consolidarea relaţiei şcoală-comunitate, 

valorificând interesul, capacităţile şi cultura comunicării 

4    

4.2. Oferă consiliere şi asistenţă metodologică 

personalului în contextul rezultatelor evaluării care 

facilitează calitatea serviciilor educaţionale prestate 

3    

4.3. Manifestă capacitatea de îndrumare la nivel 

satisfăcător 
2    

4.4. Manifestă capacitatea de îndrumare la nivel minim 1    

Nota medie per criteriu rotunjită până la întreg:   

VI. Volumul, calitatea şi eficienţa sarcinilor executate - se apreciază volumul şi calitatea/plenitudinea sarcinilor executate cu 

erori minime, precum şi capacitatea de realizare a acestora cu costuri minime, prin folosirea şi gestionarea resurselor disponibile 



în conformitate cu termenele stabilite  

1. Sarcinile sunt 

realizate eficient 

şi în 

corespundere cu 

standardele de 

calitate în 

procesul 

educaţional 

1.1.Sarcinile sunt realizate întru crearea condiţiilor 

pentru formarea optimă a elevilor şi angajaţilor, 

promovează cultura managerială democrată, focalizează 

resursele disponibile pentru a asigura un proces de 

învăţământ de calitate 

4    

1.2. Realizează eficient standardele de competenţă 

profesională ale cadrelor manageriale din învăţământul 

general, aprobate de minister, în corelaţie cu standardele 

de calitate a şcolii prietenoase copilului 

3    

1.3. Sarcinile sunt realizate eficient şi în corespundere 

cu standardele de calitate în procesul educaţional la 

nivel satisfăcător 

2    

1.4. Sarcinile sunt realizate eficient şi în corespundere 

cu standardele de calitate în procesul educaţional la 

nivel minim 

1    

2 Sarcinile sunt 

îndeplinite în 

cuantumul 

planificat, în 

termenul stabilit, 

în limitele 

resurselor 

disponibile 

2.1. Stimulează prin diferite metode şi instrumente 

manageriale inovaţia şi performanţa membrilor 

comunităţii şcolare. 

4    

2.2. Acţionează pentru implementarea şi buna 

funcţionare a Sistemului de management al calităţii prin 

aplicarea acţiunilor corective şi preventive pentru 

îmbunătăţirea continuă a calităţii 

3    

2.3. Sarcinile sunt executate în cuantumul planificat şi 

cu resurse minime 
2    

2.4. Sarcinile sunt îndeplinite în cuantumul planificat, în 

termenul stabilit, în limitele resurselor disponibile 
1    

3.  Sarcinile sunt 

realizate în 

termen redus, cu 

exactitate, cu 

resurse minime, 

fără erori 

3.1. Sarcinile sunt executate creativ, cu cele mai mici 

costuri posibile şi la timp. 
4    

3.2. Realizează obiectivele de proiect, obligaţiunile 

funcţionale stipulate în fişa-post şi prevederile planului 

de activitate a instituţiei în termeni proximi, cu utilizarea 

minimă a resurselor disponibile 

3    

3.3. Sarcinile sunt realizate în termenul stabilit şi cu 

resursele disponibile 
2    

3.4. Sarcinile sunt realizate în termenul stabilit 1    

Nota medie per criteriu rotunjită până la întreg:   

 

Semnătura managerului evaluat  Data: 

Evaluatorul (nume, prenume, funcție, semnătură) 

 
 Data: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2  

la Regulamentul cu privire la modul de stabilire 

a sporului pentru performanță managerilor şcolari  

din instituţiile de învăţământ general/extraşcolar 

 

 

 

Fişă de evaluare 

a performanțelor profesionale individuale ale managerilor 

1. Date generale 

Instituţia de învăţământ  

Numele şi prenumele persoanei evaluate  

Funcția deținută  

Perioada evaluată de la: până la: 

 

2. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare 

Nr. 

crt. 

Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale 

Nota Comentarii 

1. Cunoştințe şi experiență   

2. Complexitate, creativitate şi diversitate   

3. Conceptualizare şi responsabilitate decizională   

4. Conducere, coordonare şi supervizare    

5. Comunicare    

6. Volumul, calitatea şi eficiența sarcinilor executate   

 

Nota finală a evaluării  

 

3. Calificativul final al evaluării 

 

 

4. Rezultate deosebite 

1. 

2. 

 

5. Dificultăți întâmpinate în perioada evaluată 

1. 

2. 

 

6. Comentariile salariatului evaluat 

 

  

 

Evaluatorul (nume, prenume, funcție, semnătură) 

 

 Data: 

Semnătura managerului evaluat  Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  

la Regulamentul cu privire la modul de stabilire 

a sporului pentru performanță managerilor şcolari  

din instituţiile de învăţământ general/extraşcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de act administrativ 

 

 

ORDIN 

nr. ____ din ____ _________ 202__ 

 

Cu privire la stabilirea sporului 

pentru performanță managerilor şcolari 

 

 

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru 

performanță personalului din unităţile bugetare, aprobat prin HG nr.1231 din 12.12.2018 şi 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță managerilor şcolari 

din instituţiile de învăţământ general/extraşcolar, aprobat în cadrul Consiliului de administraţie nr. 

____ din __  ____ 2022, Ordinul nr.____ din __ _________ 2022 

 

ORDON 

1. Se stabileşte sporul pentru performanţă managerilor şcolari din instituţiile de învăţământ general 

pentru luna____, anul____conform anexei.  

2. Contabilităţile instituţiilor de învăţământ vor asigura achitarea sporului pentru 

performanţă managerilor şcolari din instituţiile de învăţământ general în conformitate cu pct. 1 al 

prezentului ordin.  

3. Prevederile prezentului ordin se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate. 

 

 
___________________                 _________________                     _________________ 

(funcția conducătorului)                                (semnătura)                                               (numele, prenumele) 


