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Anexa 11 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 

(Anexa 22 la Metodologie) 

Aprobată  în C.A. din data 01.02.2021  

   

 

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE 

SECRETAR ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Numărul fișei postului: ................................ 

Numele și prenumele titularului: ............................................................................. 

Perioada evaluată: .................................................................................................... 

Calificativul acordat: .............................................................................. 

 
Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P. 

1. Proiectarea 

activității 

1.1.Respectarea planurilor 

manageriale ale școlii. 

Îndeplinirea 

responsabilităţilor/atribuţiilor ce revin 

compartimentului secretariat prin Planul 

Managerial anual al şcolii 

2     

Promptitudine, implicare şi realizare a 

managementului activităţilor de 

secretariat 

2     

1.2.Implicarea în proiectarea 

activității școlii, la nivelul 

compartimentului. 

Respectarea regulamentelor, graficelor, 

calendarelor de derulare a activităţii 

şcolii la nivelul compartimentului. 

2     

Tehnoredactarea Planurilor manageriale 

şi operaţionale ale unităţii 

2     

1.3.Realizarea planificării 

calendaristice a 

compartimentului. 

Preocupări constante cu privire la 

însuşirea şi aplicarea corectă a 

legislaţiei în domeniul învăţării 

2     

Alcătuirea unei baze de date şi a unei 

mape legislative care să cuprindă 

legislaţia în vigoare din domeniul 

învăţământului 

2     

1.4.Cunoașterea și aplicarea Planificarea calendaristică a activităţii 2     
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legislației în vigoare. secretariatului se realizează la începutul 

anului şcolar şi ţine cont de termenele 

stabilite prin ordine, regulamente, 

metodologii elaborate de MECTS şi de 

notele de serviciu semnate de 

conducerea şcolii. 

1.5.Folosirea tehnologiei 

informatice în proiectare. 

Cunoştinţe de operare pe calculator şi 

utilizarea acestuia în proiectare. 

3     

Utilizează produsele software din 

dotarea unităţii, întocmeşte diverse 

situaţii necesare procesului instructiv-

educativ şi activităţilor de secretariat 

3     

 TOTAL  20     

 
2. Realizarea 

activităților 

2.1.Organizarea documentelor 

oficiale. 

Realizează necesarul de documente 

şcolare pentru fiecare an în curs 

(registre matricole, cataloage, foi 

matricole, registrul unic de evidenţă) şi 

trimite nota de comandă avizată de 

directorul unităţii 

0,25 

    

Răspunde de evidenţa personalului 

didactic şi nedidactic, întocmeşte fişele 

de încadrare, ştatul de personal etc. 

1 

    

Completează registrele matricole cu 

situaţia şcolară a elevilor la sfârşitul 

anului şcolar conform cataloagelor; 

verifică corectitudinea mediilor 

generale ale elevilor 

1,75 

    

2.2. Asigură ordonarea și 

arhivarea documentelor 

unității. 

Păstrează securitatea documentelor de 

secretariat, a diplomelor, certificatelor 

completate sau necompletate, 

registrelor matricole etc. 

2 

    

Se ocupă de organizarea arhivei 

şcolare în conformitate cu legislaţia în 

vigoare 

3 

    

Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea 

documentelor privind legislaţia şcolară 

(legi, decrete, hotărâri, ordine, 

regulamente, instrucţiuni) 

2 

    

Face parte din Comisa de selecţionare 

anuală a documentelor create şi 
1 
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îndeplineşte atribuţiile în conformitate 

cu Legea Arhivelor Naţionale (Legea 

16/1996) 

Inventariază anual documentele care se 

păstrează permanent sau temporar 
1 

    

Responsabil cu arhiva unităţii de 

învăţământ 
1 

    

2.3. Gestionarea  

documentelor  pentru resursa  

umană  a unității (cadre 

didactice, personal didactic 

auxiliar, personal nedidactic). 

Înregistrarea și prelucrarea 

informatică periodică a datelor 

în programele de salarizare și 

REVISAL. 

Operează imediat şi cu exactitate toate 

modificările privind salarizarea, 

gradele, treptele, gradaţiile şi celelalte 

date prevăzute în normativele de 

completare a acestor documente, pe 

baza criteriilor emise de directorul 

unităţii şcolare. 

2 

    

Întocmeşte documente de personal, 

pentru angajaţii unităţii şcolare, la 

solicitarea scrisă a acestora, aprobată 

de director şi în termenul stabilit o dată 

cu aprobarea. Răspunde de exactitatea 

datelor în aceste documente. 

2 

    

Întocmeşte statele de plată şi introduce 

datele în programul de salarizare 

REVISAL. Răspunde de corectitudinea 

stabilirii retribuţiilor lunare pentru 

angajaţi. 

2 

    

Întocmeşte dosare de pensionare de 

toate tipurile. 
1 

    

Întocmirea la timp a contractelor de 

muncă, a deciziilor de salarizare şi 

completarea dosarelor personale ale 

angajaţilor unităţii 

2 

    

2.4. Întocmirea și actualizarea 

documentelor de studii ale 

elevilor. 

Completarea actelor de studii ale 

absolvenţilor (foi matricole, diplome, 

certificate, duplicate) în funcţie de 

registrele matricole şi cataloagele 

examenelor de absolvire care atestă 

dreptul de eliberare a acestor 

documente 

3 

    

Întocmeşte tabelele pentru vizarea 

actelor de studii cu timbru sec 
1 

    

Eliberează fără cerere, după ce au fost 2     
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completate pentru toţi absolvenţii, 

înregistrate şi semnate de către director 

în baza cataloagelor respective 

diplomele de bacalaureat, certificatele 

de absolvire, atestatele pentru meserii 

etc. 

Actualizează permanent registrul de 

evidenţă şi înscriere al elevilor 
1 

    

2.5. Alcătuirea de proceduri. Elaborează proceduri cu privire la 

buna desfăşurare a activităţii de 

secretariat pe care le înaintează 

Consiliul de Administraţie spre 

aprobare şi le pune în aplicare. 

1 

    

 TOTAL  30     

3. Comunicare și 

relaționare 

3.1.Asigurarea fluxului 

informațional al 

compartimentului. 

Redactează corespondenţa şcolii 2     

Răspunde la apelurile telefonice, 

urmăreşte e-mail-ul şcolii, imprimă, 

înregistrează toate documentele intrate 

şi, după prezentarea mapei zilnice 

conducerii şcolii, distribuie 

documentele personalului intern spre 

soluţionare 

2 

    

Atitudine pozitivă (calm, amabilitate, 

promptitudine) în relaţia cu publicul 

extern, cu personalul şcolii 

2 

    

Transmite în termenul stabilit 

informaţiile solicitate 
2 

    

3.2.Raportarea periodică 

pentru conducerea instituției. 

Consemnarea şi transmiterea către cei 

în drept (minister, inspectorat, director) 

a sugestiilor şi propunerilor cu privire 

la îmbunătăţirea fluxului informaţional 

şi a comunicării 

2 

    

Capacitatea de a crea şi a menţine 

punţi de comunicare cu conducerea 

şcolii. 

2 

    

3.3.Asigurarea transparenței 

deciziilor din compartiment. 

Redactarea şi transmiterea la timp a 

tuturor deciziilor emise de conducerea 

şcolii 

2 

    

Comunică angajaţilor dispoziţiile şi 

notele de serviciu emise de director 
1 

    

3.4. Evidența, gestionarea și Păstrează o evidenţă clară şi precisă a 1     
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arhivarea documentelor. tuturor documentelor şcolare 

Respectă procedurile de completare şi 

arhivare a documentelor şcolare 
1 

    

Arhivează documentele şcolare 

conform Nomenclatorului aprobat 
1 

    

3.5. Asigurarea interfeței 

privind comunicarea cu 

beneficiarii direcți și indirecți. 

Asigură interfaţa dintre şcoală şi 

beneficiar (elev/profesor/părinte) 
1 

    

Asigură informarea corectă a 

beneficiarilor educaţiei prin dialog, 

afişaj etc. 

1 

    

 TOTAL  20     

4. Managementul 

carierei și al 

dezvoltării personale 

4.1. Identificarea nevoilor 

proprii de dezvoltare. 

Identificarea propriilor nevoi de 

dezvoltare, optând pentru forma de 

perfecţionare adecvată, în urma 

autoevaluării obiective 

2 

    

4.2.  Participarea la activități 

de formare profesională și 

dezvoltare în carieră. 

Înscrierea şi participarea la cursuri de 

perfecţionare existente pentru secretari 

prin C.C.D. sau A.J.O.F.M. sau 

Direcţia Muncii şi îmbunătăţirea 

pregătirii profesionale în vederea 

aplicării corecte şi complete a reformei 

învăţământului 

4 

    

4.3. Participarea permanentă 

la instruirile organizate de 

inspectoratul școlar. 

Participarea la toate instruirile 

organizate de I. Ş. J. pe probleme de 

salarizare, evidenţa documentelor 

şcolare, examene organizate de şcoală 

şi alte activităţi specifice 

compartimentului secretariat şi 

întocmeşte situaţiile solicitate de 

acesta. 

4 

    

 TOTAL 10     

 
5.Contribuția la 

dezvoltarea 

instituțională și la 

promovarea imaginii 

școlii 

5.1. Planificarea activității 

compartimentului  prin prisma 

dezvoltării instituționale și 

promovarea imaginii școlii. 

Elaborarea planificării activităţii 

(semestrială şi anuală) compartimentului 

secretariat 

2 

    

Selectarea modalităţilor de comunicare 

cu elevii, profesorii, părinţii în funcţie 

de conţinutul informaţiei şi de 

obiectivele propuse în ceea ce priveşte 

promovarea imaginii şcolii 

2 

    

5.2. Asigurarea permanentă a Crearea unui cadru stimulativ 1     
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legăturii cu reprezentanții 

comunității locale privind 

activitatea compartimentului. 

comunicării cu toţi reprezentanţii 

comunităţii locale şi cooperarea cu 

aceştia în vederea menţinerii climatului 

socio-afectiv specific unei instituţii de 

învăţământ 

5.3. Îndeplinirea altor atribuții 

dispuse de șeful ierarhic 

superior și/sau directorul, care 

pot rezulta din necesitatea 

derulării în bune condiții a 

atribuțiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate. 

Întocmeşte situaţii pentru abonamentele 

elevilor, ale carnetelor de alocaţii etc 
1 

    

Întocmeşte dosarele pentru burse şi 

pentru ajutor ocazional 
1 

    

Întocmeşte dosarele pentru elevii înscrişi 

la bacalaureat şi le pune la dispoziţia 

comisiei, după ce au fost verificate şi 

aprobate de director 

2 

    

Întocmeşte dosarele elevilor de clasa a 

IX-a repartizaţi în unitate 
2 

    

Îndeplineşte alte sarcini repartizate de 

director, în condiţiile legii 
3 

    

5.4. Respectarea normelor, 

ROI, a procedurilor de 

sănătate și securitate a muncii, 

de PSI și ISU pentru toate 

tipurile de activități 

desfășurate în cadrul unității 

de învățământ. 

Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea 

prevederilor R. O. I, a procedurilor de 

sănătate şi securitate a muncii, de P. S. I 

şi I. S. U 

1     

 TOTAL 15     

6. Conduita 

profesională 

 

 

 

6.1. Manifestarea atitudinii 

morale și civice (limbaj, 

ținută, respect, 

comportament). 

Ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile pe care trebuie să le transmită 

elevilor, vestimentaţie decentă şi 

comportament responsabil 

1     

Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi 

morale a elevilor 

1     

6.2.Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale. 

În activităţile desfăşurate aplică/ 

respectă şi promovează deontologia 

profesională 

1     

Responsabilitate în vederea atingerii de 

către elevi a standardelor de performanţă 

prevăzute în documentele şcolare 

1     

Asigurarea egalităţii de şanse şi 

promovarea principiilor educaţiei 

incluzive 

1     

 TOTAL 5     
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TOTAL 100     

 

Data:       Nume și prenume:        Semnături: 

 Cadru didactic auxiliar evaluat: 

 Responsabil compartiment: 

 Director: 

 Membrii consiliului de administraţie: 


