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Ordin
privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nt.61.43101.1l.201L privind aprobarea

Metodologiei de evaluare anuali a activitilii personalului didactic Ai didactic auxiliar

In baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educafiei nafionale nr. '1.12011, cu

modificdrile gi completHrile ulterioare,

AvAnd in vedere prevederile Ordinului ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului gi

sportului nr. 61.43101..11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuald a activit[tii

personalului didactic Ai didactic auxiliar,

in temeiul HotdrArii Guvernului nr. 53612011. privind organizarea gi funclionarea

Ministerului Educaliei, Cercet[ril Tineretului gi Sportului, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare,

Ministrul Educafiei, Cercetirii, Tineretului qi Sportului

emite prezentul ordin:

Art. 1. Anexa 1, a Ordinului ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului gi sportului nr.

6143101,.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuali a activit[fii personalului

didactic Ai didactic auxiliar, publicat in Monitorul Oficial al RomAniei nr. 824 brs122.71,.2011,

Partea I, se modificd gi se inlocuiegte cu anexa prezentului "ordin.

Art.2. Direcfia Generald Managemen! Resurse Umane gi Refea $colard din Ministerul Educafiei,

Cercetdrii, Tineretului gi Sportului, inspectoratele gcolare gi unitdlile de invdldmAnt duc la

indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.4. Prezentul ordin se publicd ir Monitorul O iei, Partea I.
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Anexa 1 a OMECTS *1W3.tfr.,..0.6:,.... 20t2 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr'

614312011 privind aprobarea Metodologiei de evaluur. urrrruia a activit[lii personalului didactic

gi didactic auxiliar
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