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Anexa nr.3 la metodologie     

LICEUL TEORETIC “FILADELFIA”    

SUCEAVA                                         Aprobată în ședință C.A 
Nr. ........../..................            din 30.08.2021 
                                                   

FIŞA –CADRU  
a  postului - cadru  didactic în învăţământul preuniversitar an școlar ..................... 

ORDIN 6143/2011, modificat prin ORDIN M.E.C. 4247/2020 

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii cu completarile și 
modificările ulterioare, Standardul nr. 2 din O.S.G. nr.600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a 
contractelor individuale de muncă cu numărul.….............................., se încheie astăzi,…...............................…., prezenta 
fişă a postului: 
NUMELE ŞI PRENUMELE:   
SPECIALITATEA  
DENUMIREA POSTULUI: Cadru didactic 
POZIŢIA COR: Gimnaziu 233002  Liceu 233001  
ÎNCADRAREA : titular  suplinitor  Plata cu ora  
DECIZIA DE NUMIRE  
NUMĂR ORE DE PREDARE  
PROFESOR DIRIGINTE CLASA   
CERINŢE: studii:  
 - studii specifice postului:  
 - vechime:  ........ ani în muncă; .......... ani în învăţământ; ...........  ani în unitate. 
 -grad didactic Debutant  Definitivat  Gradul II  Gradul I  Doctorat  
Relaţii profesionale:   
 ierarhice de subordonare: manager; director; responsabil comisie metodică/catedră; 
 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
 de reprezentare:  reprezintă unitatea şcolară la activităţi/concursuri/festivaluri 
 
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ /INDICATORI DE PERFORMANTA 
1.1. Analizarea curriculumului şcolar 
1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor 
1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime 
1.4. Elaborarea documentelor de proiectare 
1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC. 
1.6. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online 
1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online 
1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 
1.9. Proiectarea activităţii extracurriculare. 

2.REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 
2.1.Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare învăţare. 
2.2  Utilizarea materialelor didactice adecvate. 
2.3 Integrarea şi utilizarea TIC. 
2.4 Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online 
2.5. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare a elevilor. 
2.6. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei. 
2.7. Elaborarea propunerilor şi a conținuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). 

3.REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 
3.1. Eficientizarea relației profesor-familie 
3.2. Organizarea, coordonarea sau/și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat 
3.3. Implicarea partenerilor educaționali - realizarea de parteneriate 
3.4. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 
4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare 
4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare 



4.3. Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online 
4.4. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor. 
4.5. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării 
4.6. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor 

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi. 
5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte. 
5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elev, elevi-elevi, profesor - familie. 
5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile specifice. 
5.5. Comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 

6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, etc. 
6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 

7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII LTF 
7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale. 
7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale. 
7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale. 
7.4. Participarea şi implicarea  în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului 
instituţional. 
7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 
7.6. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei 
7.7. Implicarea în prevenirea și combaterea violenței și a bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online 

8.CONDUITA PROFESIONALĂ 
8.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 
8.2 Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

II. ALTE ATRIBUŢII  
– În funcţie  de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini  şi alte sarcini repartizate de 

angajator,  prin decizia directorului, fiind  obligat precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi 
securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii cu  obligativitatea  serviciului  pe școală, cu ducerea la 
îndeplinire  a atribuțiilor  în calitate de cadru didactic de serviciu pe unitate. 

– Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de  comisie/catedră şi a altor comisii funcţionale din şcoală 
sunt prevăzute în anexa deciziilor de numire (dacă este cazul). 

NR. 
CRT 

ATRIBUŢII DECIZIA DE NUMIRE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

III. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în  mod necorespunzător atrage după sine diminuarea 
calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor  legii. 
 
Data: 

Manager, Director, Cadru didactic,  

Bădeliţă Ioan Prof. Nichifor Magdalena Gabriela  

 

Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele şcolii, iar al doilea exemplar fiind înmânat angajatului. 

CD / MN / 2 
 


