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ORDIN Nr. 3.189
pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala
a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului
si sportului nr. 6.143/2011
Avand in vedere:
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor
masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si
completarea unor acte normative;
– prevederile art. 92 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor
de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si
cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu
modificarile ulterioare,
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si
didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului nr. 6.143/2011, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 824 si 824 bis din 22 noiembrie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"(5) Indicatorii de performanta din cadrul fiselor de autoevaluare/evaluare
pentru toate cadrele didactice si pentru personalul didactic auxiliar se
stabilesc de catre directorul si directorul adjunct al fiecarei unitati/institutii de
invatamant, impreuna cu responsabilul/coordonatorul comisiei pentru
curriculum sau al compartimentului functional si cate un reprezentant al
fiecarei organizatii sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au membri in
unitatea de invatamant, cu respectarea domeniilor si criteriilor din fisele
cadru."
2. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

"(51) Evaluarea activitatii cadrelor didactice se realizeaza la nivelul
unitatii/institutiei de invatamant de catre o comisie de evaluare cu caracter
temporar, stabilita din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de
administratie, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de
administratie al unitatii/institutiei de invatamant. Componenta si numarul de
membri ai comisiei se stabilesc prin procedura proprie, in functie de
particularitatile unitatii/institutiei de invatamant, si este condusa de un
responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unitatii/institutiei
de invatamant pana la data inceperii activitatii de evaluare."
3. La articolul 5, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b)Evaluarea activitatii cadrelor didactice este realizata la nivelul comisiei
de evaluare, iar a personalului didactic auxiliar la nivelul compartimentului
functional, prin evaluare obiectiva - punctaj acordat de catre toti membrii
comisiei/compartimentului functional pentru fiecare persoana evaluata."
4. La articolul 7 alineatul (2) litera e), punctul ii se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
"ii. Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul unitatii de
invatamant/catedrei;"
5. La articolul 8, alineatul (2) se abroga.
6. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"(3) La solicitarea comisiei de evaluare/compartimentelor functionale sau a
consiliului de administratie, daca este cazul, cadrele didactice/didactice
auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative
pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitatile care nu s-au
desfasurat in scoala si nu exista, ca obligatie, la portofoliul personal."
7. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Evaluarea activitatii cadrelor didactice se realizeaza in cadrul
sedintelor comisiei de evaluare, conform graficului activitatilor de evaluare
prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie
.............................................................................
(3) Comisia de evaluare/fiecare compartiment functional completeaza
rubrica de evaluare mentionata in fisa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare
cadru didactic/didactic auxiliar (in baza procesului-verbal incheiat) si
inainteaza consiliului de administratie fisele si procesul-verbal din cadrul
sedintei."
8. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"(2) Din comisia de contestatii nu pot sa faca parte persoanele care au depus
contestatie, care au realizat evaluarea initiala in cadrul comisiei de
evaluare/compartimentelor functionale sau care au realizat evaluarea in
consiliul de administratie."
9. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
si 31 la metodologie se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-18*),
care fac parte integranta din prezentul ordin.
__________
*) Anexele nr. 1-18 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
136 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al
Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului

Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant
preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.
p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucuresti, 27 ianuarie 2021.
Nr. 3.189.

