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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 
În cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

Elemente 
privind Numele ş i Puncţia Data Semnătura 

responsabi Ii ii prenumele 
operaţiunea 

1 2 3 4 5 
- - I 

1.1. Elaborat OUMTTR U Rada ISM I lUnJe 2022 01'A hy--/ 
1.2. Verificat BUZEA Roxana Juridic iun ie 2022 r/i~~-~ 
1.3. Aprobat STOICA Adriana ISO iunie 2022 ;,\'~~~lio,~ 

- ,~ o$- ~ 

(z(i ~~ ~s 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor În cadrul ediţiilor procedurii operaţionale , . ~ ultr I '<l._\ ~- - 0 \ „... --~~ ~# -~'ţ 
~ ;1.•'> f''.',.'- ~I 

I.. r-~Tof ' ,r. , ' 
Ediţia sau, după Componenta rev i zuită 

, .. , ~~ \'/ 

Modalitatea reviziei 
Data de la care sC-.a~lt<i:a ~" -~~ . :-

caz. revizia în prevederile ediţ i ei sau·-
cadrul ed i\iei reviziei edi ţiei 

I 2 
.., 
.) 4 

2. 1 Editia I mai 20 17 
2.2 Revizia I Calendar Anual April ie 20 18 

·-
2.3 Revizia 2 Calendar Anual Mai 2019 
2.4 Revizia 3 Legis l aţ ie, calendar, Anual Iunie 2020 

conţinut (aplicare 
chestionare) 

2.5 Revizia 4 Legislaţ ie, calendar, Anual Iunie 202 1 
conţinut (ap licare 

chestionare) 
2.6 Revizia 5 Legis l aţie , calendar, Anual Iun ie 2022 

conţinut (ap licare 
chestionare) 
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Cod: 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii operaţionale 

Data 
Scopul Compartiment Numele şi 

Ex. nr. Funcţia pnm1 Semnătura 
difuzării prenumele 

rll 

1 2 3 4 5 6 17 
3. 1. Informare 1 Conducere Inspector Stoica Adriana 

~K~ şco l ar . 
general 

3.2 Informare 2 Conducere Inspector Petre-Ghiţă Cristina 
şcolar 

general 
adj unct Dogaru Ion 

3.3 . Apl icare 3 Management Preşedi nte Conform deciziei 
Comisie de nr„„„„„„ 

evaluare Anexă la prezenta 
procedură 

3.4. Informare 4 Management ISMI Dumitru Rada 
&, obfa,1 ~rv 

aplicare V i 

3.5. Informare 5 Juridic Consilier Buzea Roxana 
')J. O~ kJL l~v juridic '! ţ' 

3.6. Informare 6 Unităp de Directori, 
învăţământ din directori 

jud. llfov adjuncţi 

3.7. Evidenţă 7 Secretariat Secretar 
3.8. Arhivare 8 Secretariat Secretar 

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Prezenta procedură asigură obiectivitatea ş i conformitatea cu legislaţia în vigoare, din domeniul 
educaţiei. a eva luării activităţii manageriale desfăşurate pe parcursul unui an şcolar de către directorii 
ş i directorii adjuncţi ai unităţi lor de învăţământ din judeţul fl fov. 

Evaluarea anua l ă a activităţi i manageriale desfăşurate de directorii ş i directorii adj uncţi din 
unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează de către inspectoratul şco l ar. 

Prezenta procedură va fi fo losită în procesul de control , monitorizare ş i evaluare a activi tăţii 
manageriale desfăşurate pe parcursul unui an şco l ar de către directorii ş i directorii adjuncţ i ai 
unităţilor de învăţământ din judeţul Il fov. 
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5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Prezenta procedură se aplică în unităţile de învăţământ de stat şi particulare din jud. Ilfov, 
domeniul Management: 

a) Unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial, liceal 
b) CSEI Peri ş 
c) C.JRAE Ilfov 
d) Clubul Sportiv Şcolar Ilfov 
e) Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov 
f) Centrul de Excelenţă Ilfov 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 
PROCEDURATE 

- Ordinul MEN nr. 3623/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea evaluarea anualâ 
a actvităfii manageriale desfâşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unită(ile de fnvăfământ 
preuniversitar. 
- Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare -- anexă la OMECTS 
nr.5530/05.10.2011; 
- Ordinul nr. 3400/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 
- Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar - anexă la ORDINUL nr. 
6.106/2020 
- Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (art. 92 al. 21

) 

- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director 
şi director adjunct din unită\ile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4597/2021 cu 
modificările şi completările ulterioare (Art. 26) 
- Ordinul nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 
- Ordinul SGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice 
- HOTĂRÂRE nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de 
funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în 
învăţământul preuniversitar, modificată prin HO 631/11.05.2022 
- HOTĂRÂRE nr. 993 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 
instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de 
educaţie 

-Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicarew a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind părotecţia persoanelor fizice în 
cee ace priveşţte protecţia persoanelor fizice în cee ace priveşte prelucrarea datelor cu character 
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personal şi privind libera circulaţie a acestor date ş1 de abrogare a Directivei 94/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

7. DEFINITU ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

7.1. Definiţii 

Nr. 
Cli. 

• Procedură operaţională - Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 

activităţii, cu privire la aspectul procesual; 
• Ediţie - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi 

difuzată; 

• Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare a uncia sau mai multor componente 
alePO 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

---t-----·-~--~·----+---- --------------------------
_l_ __ !',O_. ______ _ ____ _P_i:oc~~_l!l:ă operaţională _________ --------·-----------··--·-
2. E. Elaborare 

-3 .- - -,T- ------- - ------ -ve1irtc-a;:;;--------·--- ---------- ·---·-···-·-·---··------------- ------ -----
~-A.- ----- -·--- ----- f\J;l·ob~î·~--------------------------------: __ - _____________ _ 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 

DESCRIEREA PROCEDURII 
8. DISPOZIŢII GENERALE 

8. l. Pe baza fişelor-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean llrov 
elaborează I revizuieşte anualfişa de (auto)evaluare pentru director şi directorul adjunct din: 
a) unităfile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ, Centrul Judeţean ele Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Ilfov, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, 
Clubul Spo1iiv Şcolar Ilfov, Centrul de Excelenţă Ilfov denumite în continuare unităţi de învăţământ 
de stat; 
b) Unităţile de învă(ământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite în continuare 
unităţi de învăţământ particular, îşi vor particulariza fişa ele (auto)evaluare pentru director I director 
adjunct, pe baza fişelor-cadru aprobate ele Ministerul Educaţiei. 
8.2 Evaluarea se declanşează prin autoevaluare şi se finalizează prin acordarea unui calificativ anual 
sau partial, pentru perioada aferentă exercitării funcţiei de conducere. 
8.3. Pentru evaluarea activităţii manageriale, perioada minimă de ocupare a funcţiei de conducere 
este de 90 de zile calendaristice. 
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8-4. Dacă o persoană a ocupat, pe parcursul unui an şcolar, mai multe funcţii de conducere la nivelul 
unei unităţi de învăţământ sau la mai multe unităţi de învăţământ, evaluarea se realizează distinct 
pentru activitatea managerială desfăşurată în fiecare dintre funcţiile respective şi pentru fiecare 
unitate de învăţământ în parte şi se finalizează cu acordarea unui punctaj distinct pentru fiecare dintre 
perioadele în care a ocupat fnncţiile de conducere respective. Punctajul final se stabileşte ca medie 
ponderată cu două zecimale fără rotunjire a punctajelor obţinute pentm fiecare activitate evaluată, 
conform formulei: 

P f1xp1+f2xp2+ ... +fnXPn d ·1 f2" . . d 1 d . "' . 'd = - , uu e t , , 1n reprezmtă penoa e e e exercitare a "mcţ1e1 e 
f1+f2+„.+fn 

conducere (exprimate în zile calendaristice) iar pi, p2, pn reprezintă punctajele corespunzătoare 
acestor perioade. În acest caz, persoana va depune un singur dosar cu mai multe fişe de 
(auto)evaluare; pe dosar se vor specifica fnncţiile deţinute, perioada. unitatea de învăţământ. 

8.5. Persoanele care au ocupat o fnncţie de conducere la nivelul unităţilor de învăţământ pe o 
perioadă mai mare decât 90 de zile şi care, la data evaluării, nu mai deţin această fnncţie, sunt 
anw1ţate în scris, la adresa de domiciliu, de către inspectoratul şcolar cu privire la demararea 
procedurii de evaluare a activităţii manageriale, pentru perioada în care au ocupat funcţia de 
conducere respectivă. 

8.6. Persoanele aflate în situaţia prevăzută la pct 8.4 vor solicita unităţilor de învăţământ la care au 
ocupat funcţia de conducere, pentru perioada pentru care se face evaluarea activităţii manageriale, 
copii "conform cu originalul" ale documentelor pe care le consideră necesare motivării punctajelor 
acordate în fişa de (auto)evaluare şi elaborării raportului argumentativ. Unităţile de învăţământ au 
obligaţia eliberării, în tennen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. a copiilor 
conforme cu originalul după documentele solicitate. 

8.7. Pentru persoanele care ocupă o funcţie de conducere în învăţământul preuniversitar sau care se 
află în situaţia prevăzută la pct.8.4 şi care nu depun Raportul argumentativ (însoţit de CD cu 
documente doveditoare) şi Fişa de (auto)evaluare, în fonnat letric, împreună cu o copie a fişei 
postului la secretariatul inspectoratului şcolar, evaluarea se realizează pe baza documentelor şi a 
informaţiilor rezultate din consultări în cadrul evaluării de etapă. 

9. MODUL DE LUCRU 

9.1. Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comISia de evaluare a directorilor din 
unităţile de învăţământ de stat, organizată pe subcomisii, în următoarea componenţă: 

(a) preşedinte -- inspector şcolar general adjunct I inspector şcolar; 
(b) 4 membri în fiecare subcomisie - inspector şcolar pentm management instituţional, 

inspectori şcolari; 
(c) 1-2 secretari, care asistă la activităţile comisiei, dar nu se implică în evaluarea candidaţilor 

- personal din aparatul propriu al inspectoratului şcolar. 
Numărul subcomisiilor se stabileşte anual de către ISJ Ilfov, în funcţie de numărul 

directorilor şi directorilor adjuncţi evaluaţi. 

6 
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9.1.1 Comisia de evaluare a directorilor din unităţile de învăţământ particular este numită de 
conducerea persoanei juridice fondatoare. constituită din doi membri, dintre care unul are calitatea 
de preşedinte, 1111 reprezentant al inspectoratului şcolar şi 1 secretar care asistă la activităţile 

comisiei 

9.2. Etapele evaluării 
a. Autoevaluarea activităţii manageriale este realizată de fiecare persoană care ocupă/a 

ocupat o foncţie de conducere pe o perioadă mai mare de 90 de zile. 
Directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de stat vor desfăşura 

următoarele activităţi: 

- completarea Fişei de (auto)evaluare; 
- elaborarea rapotiului argumentativ prin care se motivează punctajele înscrise în rubrica 

autoevaluare din fişa de (auto )evaluare; 
- scanarea documenteforjusti/Îcative şi scrierea aceslora pe un CD I stick, anexâ la raporlul 

argumenta/iv (fiecare document va fi scanai separat şi denumit ca atare)- pentru directorii numiţi 
prin detaşare în interesul învăţământului 

- DOSARUL conţinând raportul argumentativ, fişa de (auto)evaluare, în format letric, o 
copie a fişei postului şi, după caz, CD-ul cu documentele justificative se depun la Secretariatul 
inspectoratului şcolar conform etapei din calendarul comunicat de inspectorat. 

Directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ particular vor depune 
aceleaşi documente în unitatea de învăţământ respectivă. 

b. Evaluarea de etapă este realizată de către comisia de evaluare constituită la nivelul lS.J 
Ilfov. 

Comisia de evaluare desfăşoară următoarele activităţi: 
- consultări cu personalul şcolii, cu organizaţia sindicală din şcoală, cu autorităţile locale şi 

cu directorul unităţii de învăţământ, în cazul evaluării directorului adjunct; Consultările se pot 
desfăşura atât în format faţă în faţă cât şi în format online. 

- elaborarea unui raport de etapă, semnat de toţi membrii comisiei. 
- vizite în unităţile de învăţământ pentru verificarea documentelor care susţin activitatea 

managerială; cu această ocazie se încheie un proces-verbal, în care se consemnează şi documentele 
lipsă/incomplete/incorecte. semnat de membrii subcomisiei; 

c. Stabilirea punctajelor si acordarea calificativului 
Comisia de evaluare desfăşoară următoarele activităţi: 
- consultă echipa de inspectori privind disfunctionalităti înregistrate de directorul 

evaluat pe parcursul anului şcolar în activitatea managerială sau în activitatea şcolii pe care o 
conduce; 

- stabileşte şi consemnează punctajele în fişa de evaluare, pe baza fişelor de 
(auto)evaluare, a rapoartelor argumentative, a rapoartelor de etapă, a rezultalelor altor evaluări 
externe, din perioada analizatâ, prin dţferite tipuri de inspecţie (inspecţie şcolară, evaluare 

7 



INSPECTORATUL EVALUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢII Ediţia: I 
ŞCOLAR JUDEŢEAN MANAGERIALE DESFĂŞURATE DE Nr. de ex. 

ILFOV DIRE:CTORJJ ŞI DIRECŢOR!I A:DJ~INCfl r----· ~- .. --""-~-~·---- - - ---- -------

Pagina 1 din 13 
Al UNITAŢILOR DE INVAŢAMANT 

J<:xemplar nr .... „„ ... „ MANAGEMENT PREU~IVERSITAR DIN JUDEŢUL ILFOV 
INSTITUŢIONAL IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

Cod: -

instiruţiona/cl ARAC!P, rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Educaţiei, note informative 
etc.); 

- consemnează punctajele şi calificativele aferente într-un raport justificativ încheiat 
pentru fiecare persoană evaluată; 

- Raportul de etapă şi raportul justificativ, împreună cu fişele de evaluare completate şi 
semnate de toţi membrii comisiei, sunt înaintate spre aprobare inspectorului şcolar general. 

Documente utilizate de către comisie: 
- Fişa de (auto)evaluare pentru director şi directorul adjunct; 
-Chestionar de satisfacţie privind calitatea activităţii manageriale, aplicat personalului, 

sindicatelor şi reprezentanţilor autorităţilor locale (se aplică online); 
-Raport de etapă; 
-Raport justificativ; 

d. Aprobarea calificativelor de către inspectorul şcolar general: 
Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual, astfel: 

• 85 - 100 puncte: calificativul "Foarte bine"; 
• 70 - 84,99 puncte: calificativul "Bine"; 
• 60 - 69,99 puncte: calificativul "Satisfăcător", situaţie în care va avea loc monitorizarea

reevaluarea la 1111 interval de 3-6 luni; 
• sub 60 puncte: calificativul "Nesatisfăcător". 

În situaţia acordării, la evaluarea anuală, a calificativului "Nesatisjăccltor" unui director/director 
adjunct, acesta este eliberat din funcţie şi îi încetează de drept contractul de management educaţional 

încheiat cu inspectorul şcolar general. 
Persoana care a primit calificativul anual "Nesatis.filcător" nu va fi numită prin detaşare în 

interesul învăţământului în funcţia de director/director adjunct. 

De regulă, până la data de 30 septembrie a anului şcolar următor celui pentru care se face 
evaluarea, inspectoratul şcolar, prin serviciul Secretariat, transmite directorilor şi directorilor 
adjuncţi adresele de comunicare a calificativelor acordate pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 
precedent, însoţite de copii ale fişelor de evaluare. 

9.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 

Eventualele contestaţii se adresează, în scris, consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar, în termen de 5 zile lucrătoare de Ia comunicarea rezultatelor evaluării. 

Comisia de contestaţii, numită prin decizia inspectorului şcolar general, este formată din 3 
inspectori şcolari, alţii decât cei nominalizaţi în comisia de evaluare, unul dintre aceştia fiind 
preşedinte, şi un secretar. 

Comisia de contestaţii din inspectoratul şcolar preia toată documentaţia aferentă de la comisia 
de evaluare şi reevaluează activitatea managerială a contestatarilor. Punctajul acordat se 
consemnează în Fişa de (auto)evaJuare. 
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INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEŢEAN 

ILFOV 

MANAGEMENT 
INSTITUŢIONAL 

EVALUAREA ANUALĂ A. ACTIVITĂŢII 
MANAGERIALE DESFAŞURATE DE 

DIRECTORII ŞI DIRECTORII ADJUNCŢI 
Al UNITAŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREU~~!~~~~~a°~~:;~~1~~2ILFOV 

Cod: 
--~---------- ----

Ediţia: 1 
Nr. de ex. 

Pagina 1 din 13 

Exemplar nr .. „.„„„„ 

Punctajul final şi calificativul stmt supuse aprobării consiliului de administraţie al 
inspectoratului şcolar judeţean, în prezenţa directorului/directorului adjtmct evaluat, şi se comunică 
în scris contestatarului, însoţite de copia fişei de evaluare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
emiterii hotărârii. 

Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de 
contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

9.4. Dispoziţii finale 

Inspectoratul şcolar poate dispune evaluarea activităţii manageriale a persoanelor care ocupă 
funcţii de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar şi pe parcursul anului şcolar, evaluare 
care se finalizează prin acordarea unui calificativ pentru perioada evaluată, fără a fi necesară 

parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de metodologie. 

Documentele care stau la baza evaluării anuale a activităţii manageriale desfăşurate de 
directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învă[ământ preuniversitar se vor afişa la sediul şi pe 
site-ul inspectoratului şcolar judeţean: 

a) Metodologia privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii 
şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

b) Fişele de (auto)evaluare; 
c) Procedura de evaluare anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi 

directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar elaborată de inspectoratul 
şcolar. 

ANEXANR.1 

PERIOADA 
20- 24 iunie 2022 

CALENDAR 
2021-2022 

. ACTIVITĂTI 
constituirea comisiei de evaluare, organizată pe subcomisii, 

prin decizie a inspectorului şcolar general, pe baza hotărârii 
Consiliului de administratie; -------·-·----·----------------r---------------' -------·----------------~--

iunie 2022 - Persoanele care au ocupat o funcţie de conducere la nivelul 
unităţilor de învăţământ, de minim 90 de zile, şi care, la data 
evaluării, nu mai deţin această funcţie, sunt anunţate în scris, la 
adresa de domiciliu, de către inspectoratul şcolar cu privire la 
demararea procedurii de evaluare a activităţii manageriale, 
pentru perioada în care au ocupat funcţia de conducere 
respectivă. -------·--------------------- ---·------·--- -----·-
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INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDETEAN 

ILFOV 

EVALUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂTII 
MANAGERIALE DESl<'ĂŞURATE DE 

Ediţia: 1 
Nr. de ex. 

DI~~;~~~:1~~~~~~iî~~l\~~ŞTI Pagina 1 din 13 

Exemplar nr ......... „ .. MANAGEMENT 
INSTITUTIONAL 

PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL ILFOV 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2021~2022 

Cod: 

CALENDAR DE EVALUARE PENTRU DIRECTORII DIN UNITĂTILE DE 
ÎNVĂTĂMÂNT DE STAT 

Până la 19 august. pentru directorii Depunerea, de către directori şi directorii adjtmcţi , la registratura 
cu concurs lSJ Ilfov, a fişei de autoevaluare şi a raportului argumentativ 

pentru anul şcolar 2021-2022 

1-14 iulie 2022, pentru directorii 
numiţi prin detaşare în interesul 
învăţământului 

Depunerea, de către directori şi directorii adjuncţi numiţi prin 
detaşare, la registratura ISJ Ilfov; a fişei de autoevaluare, a 
raportului argumentativ ş1 a CD-ului cu documentele 
justificative pentru anul şcolar 2021-2022 

1--c-c--~----c-~---------+------------------~~ -------------
22 iunie - 22 iulie 2022 Preşedintele comisiei de evaluare solicită directorilor unităţilor 

de învăţământ convoc((re(( şedinţei ((dunării generale a 
safarfaţilor la care participă personalul didactic, personalul 
nedidactic, liderul/liderii olrganizaţiilor sindicale din unitate, 
reprezentanţii autorităţilor locale; 

Au loc consultări cu personalul şcolii, cu organizaţia sindicală 
din şcoală, cu autorităţile locale ş1 cu directorul unităţii de 
învăţământ, în cazul evaluării directorului adjunct; 

În cadrul şedinţelor de consultare a personalului, se întocmeşte 
un proces-verbal de şedinţă înregistrat în unitatea de 
învăţământ 

22 iunie - 22 iulie 2022, pentru Subcomisiile de evaluare elaborează rapoartele de etapă 
directorii cu concurs 

22 iunie - 22 iulie 2022, pentru 
directorii numiţi prin detaşare în 
interesul învăţământului 

Elaborarea rapoartelor de etapă. Stabilirea ş1 consemnarea 
punctajelor în fişa de evaluare, de către comisia de evaluare, pe 1 

baza fişelor de (auto)evaluare, a rapoartelor argumentative, a 
rapoartelor de etapă; consemnarea punctajelor şi a calificativelor 
aferente într-un raport justificativ; 

Raportul de etapă şi raportul justificativ, împreună cu fişele de 
evaluare completate şi semnate de toţi membrii comisiei, sunt 
Îl1aintate spre aprobare inspectorului şcolar general 

8-12 august 2022, pentru directorii Aprobarea raportului de etapă, a rapo1iului justificativ şi fişei de 
numiţi prin detaşare în interesul evaluare semnate de toti membrii comisiei 
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INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEŢEAN 

ILFOV 

MANAGEMENT 
INSTITUŢIONAL 

EVALUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂTU 
MANAGERIALE DESFĂŞURATE DE 

Ediţia: l 
Nr. de ex. 

DIRECTORII ŞI DIRECTORII ADJUNCŢI >--P-ag_i_n_a_l_cl._in_l_3 ________ _ 
AI UNIT AŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL ILFOV 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2021~2022 

Exemplar nr. „„„„„„ 

I 

~----------~--------C_ocl_: ___ -----~--------------J 
--lAcordarea calificativului anual de către inspectorul şco-lat:I 

general, conform prevederilor art. 6(1) din anexa OMEN nr. 
3623/2017 ş1 transmiterea adreselor de comunicare a 
calificativelor acordate, însoţite de copii ale fişelor de I 
evaluare 

>---------------+------------------------------
22 august -2 septembrie 2022, 
pentru directorii cu concurs 

Verificarea existenţei documentelor manageriale în unităţile de 
învăţământ, în conformitate cu criteriile de performanţă din fişa 
de (auto )evaluare, consemnarea într-un proces verbal semnat de 
director/director adjunct a documentelor 
li psă/incom p I ele/incorecte 

16 septembrie 2022, 
directorii cu concurs 

pentru Elaborarea raportului justificativ care conţine pLmctajeie ş1 

calificativele aferente, consemnând motivele diminuăm 

punctajelor (semnat de toţi membrii comisiei) 
Raportul de etapă şi rapo1iul justificativ, împreună cu fişele de 
evaluare completate şi semnate de toţi membrii comisiei, sunt 
înaintate spre aprobare inspectorului şcolar general 

---"---.-------- -···-···---------- --~--------------- ----·--·--·-·----~---.--·---~---------~- -··-----·--- ·----~· 

19-23 septembrie 2022, pentru Aprobarea raportului de etapă, a raportului justificativ şi fişei de ! 
directorii cu concurs evaluare semnate de toţi membrii comisiei 

Acordarea ca/ificarivului anual de către inspectorul şcolar 

general, conform prevederilor art. 6(1) din anexa OMEN nr. 
3623/2017 

Până la 30 septembrie 2022, Transmiterea adreselor de comunicare a calificativelor acordate, 
pentru directorii cu concurs însoţite de copii ale fişelor de evaluare 

----------------·-------------+--------------------------~·-·---·-----·-· --- ----------
12-16 august 2022. pentru 
directorii numiţi prin detaşare în 
interesul învăţământului 

3-7 octombrie 2022, pentru 
directorii cu concurs 

Adresarea, în scris, a eventualelor contestaţii, consiliului de 
administraţie al inspectoratului şcolar 

r-----------------+----------------------·-------·--
12-16 august 2022, pentru 
directorii numiţi prin detaşare în 
interesul învăţământului Comisia de contestaţii din inspectoratul şcolar preia toată 

documentaţia aferentă de la comisia de evaluare şi reevaluează 

activitatea managerială a contestatarilor. Punctajul acordat se 
I 0-14 octombrie 2022, pentru consemnează în Fişa de (auto )evaluare 
directorii cu concurs 

t--:--=-c,-,-------c--c-,--------+-------- ----------------·-----------
17-20 august 2022, pentru 

~---~--------·---------------~---·-····-~- ····-·-----·---
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INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEŢEAN 

ILFOV 

EVALUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢII 
MANAGERIALE DESJ<'ĂŞURATE DE 

Ediţia: 1 
Nr. de ex. 

Exemplar nr ............ . 
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MANAGEMENT 
INSTITUŢIONAL 

PREUNIVERSITAR DIN .JUDETUL ILFOV 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2021:2022 

---------
directorii numiţi prin detaşare în 
interesul învăţământului 

17-21 octombrie 2022, pentru 
directorii cu concurs 

Cod: 

--------·-·------· 
Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Ilfov aprobă punctajul final şi calificativul în prezenţa 

directorului I directorului adjunct evaluat şi le comLmică în scris 
contestatarului 

------~---------------------- -------------

CALENDAR DE EVALUARE PENTRU DIRECTORII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PARTICULAR 

PERIOADA ACTIVITĂTI 
30 iunie 2022 - numirea comisiei de evaluare, de către conducerea persoanei 

juridice fondatoare; 
- - -·~·--

ETAPELE DE EV A LUARE 

!------- --·-~·--··-·~· 

a. Autoevaluarea activităţii mana erialc { directori/dir~ctori- adjuncţi) --
- completarea Fişei de (auto)evaluare; 

22-26 august 2022 - elaborarea raportului argumentativ prin care se motivează 
punctajele înscrise în rubrica "Autoevaluare" din fişa de 
(auto )evaluare; 
- Fişa de (auto)evaluare şi raportul argumentativ se 
înregistrează şi se depun la secretariatul unităţii de învăţământ 

I particular, împreună cu o copie a fisei postului. 
--------------····-„---·---·--·------~·-L-~- - ------------- -----·--~-·--·-·-----····------

_bl§_tabili_i:_ea pun_c_t_ajelor şi acordarea calificativului (comisia de evaluare) -------

31 august -16 septembrie 2022 -stabilirea şi consemnarea punctajelor în fişa de evaluare, de 
către comisia de evaluare, pe baza fişelor de (auto)evaluare, a 
rapoartelor argumentative 
- consemnarea punctajelor şi a calificativelor aferente într-un 
raport ,iustificativ; 
- raportul justificativ şi fişa de evaluare completată şi semnată 
de toţi membrii comisiei, sunt înregistrate în unitatea de 
învăţământ; 

--
19-23 septembrie 2022 -Comunicarea, prin serviciul Secretariat, a calificativelor 

anuale, directorilor/directorilor adjuncţi 
·-

26 septembrie 2022 -Numirea comisiei de contestaţii 

·-
23-30 scptem bric 2022 -Adresarea, în scris, a eventualelor contestaţii, consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile 
. lucrătoare de la comunicarea rezultatelor evaluării ·--- --··--------------·--·----- -------+--------- . ··---------1 

3-_:l_octombrie_~Q_2.1__ _________ 1_:Comisia de contest<1ţii preia toată documentaţia afe1:entă__cl~-1<'._ 
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EVALUAREA ANUALĂ A_ ACTIVITĂŢ'II 
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Ediţia: 1 
Nr. de ex. 

Pagina I din 13 
------ ··--· 

Exemplar nr ...... „ .. „. 

------~-------C_o_c_l: _______ ~ __________ _J 

5-6 octombrie 2022 

ANEXANR.2 

comisia de evaluare şi reevaluează activitatea managerială a 
contestatarilor. Punctajul acordat se consemnează în Fişa de 

(auto)evaluare. -----·--·----·-··-· 
-Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă 
punctajul final şi calificativul în prezenţa directorului I 
directorului adjunct evaluat şi le comunică în scris . 
contestatarului, însoţite de copia fişei de evaluare, în I 
termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii. ______ J 

CHESTIONAR PRIVIND RESPECTAREA DEONTOLOGIEI PROFESIONALE DE CĂTRE DIRECTOR 
I DIRECTORUL ADJUNCT AL UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT 

ANEXANR.3 

CHESTIONAR AUTORITĂŢI LOCALE 

ANEXANR.4 
RAPORT DE ETAPĂ-MODEL 

ANEXANR.5 
RAPOARTE JUSTIFICATIVE: DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT, DIRECTOR CJRAE. 
DIRECTOR CSEI, DIRECTOR PCE, DIRECTOR CSS 

ANEXANR.6 
CENTRALIZATOR EVALUARE DIRECTORI 
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,w~~SPECTORATULŞCOLARJUDEŢEAN 
1

1 

ILFOV 

MINISTERUi iilUCl\IHI 

Unitatea de învăţământ. „ .. „ „ .. , .. „ .... „. „ •...... „ „ ..... „„ ........ „. „ „. „ ... ,. „ „. „ ... „ ..... „ 

Categoria: personal didactic o; 
lider de sindicat o 

personal didactic auxiliar o personal nedidactic o 

Numele şi prenumele directorului I directorului adjunct evaluat„„„„„ .. „.„„.„„„„.„„„„„„„ 

Data: .„. „. „ „ „ „ .. „ „. „„ „. 

CHESTIONAR 

Aprobat, 
Inspector şcolar general, 
Prof. Adriana STOICA 

PRIVIND RESPECTAREA DEONTOLOGfEl PROFESIONALE DE CĂTRE DIRECTOR I DIRECTORUL ADJUNCT 
AL UNITĂTlI DE ÎNVĂTĂMÂNT 

An şcolar 2021-2022 

Răspunsurile la acest chestionar au caracter confidenţial 

Vă rugăm să vă exprima\i părerea asupra urrnatoarelor aspecte, marcând cu X nivelul corespunzător: 

!.Respectarea de către director/ directorul adjunct a drepturilor omului şi a I 2 3 4 5 
echităţii (min) (max) 

- -
_a) r~spectă dre_p_!':l''iJ.c <)[J1Ul.':!i[."!.e c~_ilului_;_ _____ „ ______ ._„ --·-- ---- --~--·-

b) îşi exercită atribuţiile în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 
-~-- ----~--- ----·------·--- --------·---------------------------------------- -- - ------- ---~--··- -·--
c) \ine seama, în exercitarea activităţii, de respectarea necondiţionată a legilor şi a altor 
reglementări în domeniul educaţiei şi învăţământului; -- " ·---·- -·-"'--- ~··----.--
d) aplică un tratament corect şi echitabil tuturor persoanelor cu care colaborează; 
respectă valorile morale şi religioase, obiceiurile, tradiţiile şi cultura comunităţii; 

·- ------·- --------
e) combate orice acte de discri1ninare sau exploatare, indiferent dacă acestea sunt 
directe sau indirecte; 

1----------------- ----·-----~------· ----- --· ______ „.-~ 

~I) arără c;.ll..Loialitate prestigiul şc~ii:._ ____________ -- -··-·-· -----

2.Transparenţă şi responsabilitate I 2 3 4 5 
(min) 

··-
(max) ___ ..::._ 

a) respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care intereseaz.ă 
membrii comunităţii, elevii, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, 
asigurând o informare corectă şi Ia timp; __ „ 

b) informează periodic opinia publică despre activităţile desfăşurate de şcoală şi despre 
modul în care sunt gestionate resursele materiale şi financiare ale unităţii; -----

_c) este_r.esponsabil pentru deciziile adoptate atât în faţa propriei instituţii şi JSJ, M_E, cât --·-------

Domeniul A!fanagen1ent1 J\4anage111ent instituţional 
Chestionar, an şcolar 2021-2022 - C'onsultarea personalului şcolii, organi::.afiei sindicale, autorită{ilor locale conjhrtn art. 4, al I .b al 
Anexei la OMEN nr. 3623/J 1.04.2017, În vederea evaluării de etapă a activifă{ii n1a11ageriale de.Ţfăşurate de director/directorul 
U(/junct 



,@~~SPECTORATULŞCOLARJUDEŢEAN l'll ILFOV 
MINIS ll IUIL LIJUC:i\ ! I 1:1 

---·---------------------------------~---~--,-

şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei, personalului şi 
membrilor organizaţiilor partenere; 
d) se distinge prin implicare activă în problemele profesionale şi publice, pnn 
colegialitate şi atitudine civică; 
e) respectă standardele etice şi profesionale în reprezentărilepublice ale şcolii _ 
I) combate orice act de dezinformare, calomniere, denigrare publică apersoaneiordin 
instituţie, sau din __ alte instituţii ______ _ 

l -·-j 
----~ 

- -··---·j ·- ···--i 
-·· ____ __I 

3. Confid~-nţialitate___________ .... (min) -~-- ~- l_: __ (!;a~). 
a) tratează în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în exercitarea sau JÎ 
cu ocazia exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu. ţinând cont de I 
confiden ialitatea acestora; :L 
b) asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor care ar putea adtÎce J_----~ --- --- ---- ---
atingere prestigiului şi imaginii publice a şcolii sau a unei persoane evaluate. "· __________ _ 

4.Profesionalizare în managementul educaţional 

a) îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 

I 
(min) 

2 3 

_ _c:_o~:ectitL1_d_i_n_e1i__c_ciriştiir1ci<J_z_it_ate; ____ __ -----···--······-··· --········ --·--------····- ··-----· ---···· _ ····-
b) are cunoştinţe specifice de legislaţie şcolară, legislaţia muncii, a planurilor ele 

..... 
4.~~---···(·1·n-~ ... ~ ... ).1 

1
1 I 

învăţămânţ,_a docum_ent_e!_<l1·r~_glatoare ·--··-······-·-------· ______________ .. ··----- ........ ·-····- ... __ ---~ 
~_este capabil de c_cmsiliere în domeniul orientărilor pedagogice ·--· __ ---t-·- -··- _____ ...... i 
d) Controlează şi monitorizează procesul instructiv--educativ prin: asistenţe la 
ore/activităţi extraclasă, inclusiv în sistem online, întâlniri formale, informale cu 
cadrele didactice, evaluări interne_, simulări pentru stabilirea nivelului de pregătire a 
elevilor, întâlniri cu elevii/părinţii, inclusiv online, în vederea evaluării calităţii 
procesului de predare-învăţare 
·-·--------------------------··----~-·--------~-··--·------------- ~---- -----r------- ---·~-- ~--·-

e) stimulează prin mijloace materiale şi morale, formarea, autoformarca şi dezvoltarea I I 

f ~i:.~~~\f;'~~~,~~~~:,;~~;:i;~-s-upe;JicTăTŞi<lezTn!el:esUî-tat;fCie-ac!ivTiăţi ie-des făşuraie~ar+-··· . .. - ·-" ... -

personalului unităţii de învăţământ; 
1-'-------~---~-~--------------------t---t--r---t----

g) dă dovadă de răbdare, amabilitate, de simţul umorului, de abilitatea de a ceda în 
unele privinţe, de a nu fi rigid; 
r-c--~~-"-'----~~~--~--~---c---~-~--~-~-,---1---1--+--~-----

h) posedă într-un grad ridicat capacitatea de a gestiona situaţiile conflictuale şi se 
ocupă personal de angajaţii supăraţi sau nemulţumiţi 
i) rezolvă "conflictele de prioritate" - între reprezentanţii diverselor discipline (ex: 

fj~s~~f~~~"'6~~<:~J;,;~~~f~~l~ic~~~~~~~~~~~1i;\~)i"i~-P~resLifsc·ri11ânciare.ŞT1nate~iaî~~ ····· ······· ··· ··· ·- --~······· ·· j 
alocă responsabilităţile în mod eficient; s-a preocupat de alocarea dispozitivelor IT I I I 

catrc cadrele didactic_"-Îll._llederea pr~A_~jj_cinlinc ··-------·-----~--.---~---+····--·- l _t I jl 
j) creează şi dezvoltă o cultură organizaţională care promovează şi susţine î_ncrederea, -- ---=-=r==~=-

Do1neniul Manage111e11t/ Managen1ent instittt{ional 
Chestionar, an şcolar 2021 ~2022 - Consultarea personalului şcolii, organizaţiei sindicale, autorităţilor locale cory/or1n art. 4, al l .b al 
Anexei la OMEN nr. 3623111.04.2017, în vederea evaluării de etapă a activităţii 111anageriale de,~făşurate de directorldirectorul 
adjunct 



,~~SPECTORATULŞCOLARJUOEŢEAN l ru ILFOV 
MINISTI' IUJI. l·DUCAfl l'I 

--. . -. ;-·------------. -----····c-;--·------. .-------------,--~· - -----1·· -------r-··-f--··--~--creatl\'lt_<J_tea_i'..'_11_()Var(!ll,_lnLl_l1rn_d-".~al1tate. sp1ntJ,Ji_de ecl11pa ş1__cola!J~rare"._ ______ ~------ ____ .„ '---···· ---·-· 

k) ~-e~l!~ează delegarea sarcinilor, e consecvent şi coerent în propunerea şi desfăşurarea I j 
~~~lor __ 

-----------·---·-----·------· ---·- ---
5.0biectivitatc I 

-------~---------- ... -·----------··-· •.• „., ___________________ (min) _ 
a) întocmeşte rapoartele de evaluare în mod obiectiv, în concordanjă cu standardele, 
indicatorii şi descriptorii Jli:<'Văzuţi de lege; 
b) face o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăşurată de 
şcoală, inclusiv a activităţii din perioada scenariului "roşu"; analizează cu personalul 
rezultatele, stabileste tendinţele 
c) nu se lasă influenţat de interese personale sau ale unor te11i în formarea propriei 
opinii; 

2 3 

-- !-------·-

„ -·----

--~-I 
I 

··-··--------· 

·---··-

5 
(i:ri'1xJ. 

[6. E""""' '"""'"''°"m"i"" · 1 ţ' ·· j---,, S-(mîn) (max) ---------------------------·----------·----·- ·--------- ------- -·------ _______ ,_ ___________ -----··----·-·· 
a) respectă termenele lucrărilor; 

----·---·--··---·--· . ----------·----- -----t------· _„ _______ --·--------
b) stabileşte relaţii optime de colaborare cu personalul din şcoală, cu părinţii, elevii, 
autorităţile locale şi alţi factori care contribuie la educarea copiilor; 
C)\in;cont de-pri~cipiUedeaiigajare în muncă, de-nonnele-de sănătate şi deprotecţie ;;~-- --~------ -

.-.„---·-

muncii, de crearea unui climat de încredere şi respect reciproc în instituţie; 
--·-· ·-- ___ „„ __ 

d) are abilităţi de comunicare, de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj accesibil idei 
sau mesaje specifice domeniului educaţional. 

--;,)'- asig~1ră co1,.;w1icareaŞi-fluxul-TiiîOrmaţionalG nive!Ulilnităţii de învăţământ 
!----·---- -·--~ ---·------

(informează colectivul în legătură cu anumite decizii/ programe/ concursuri/ măsuri ale 
lSJ Ilfov, ME) 

- - . ------·-·--· -----

f) contribuie la crearea unei culturi instituţionale în care informaţia nu mai este sursă de 
putere individuală ci, din contră, sursă de performanţă colectivă ---
g) asigură cadrul instituţional pentru pai1iciparea personalului la procesul decizional 
prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente: Consiliul de 
Administraţie, Consiliul Profesoral 

·---- -----
h) respectă prevederile legale în procesul de consultare a reprezentanţilor organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector ele activitate învăţământ preuniversitar 

---·-·------------------~ _._ _____________________ „ _______ ,_ "'"_" _________________ „ ____ ,_,__. __________ 
~--

__ _,_,__ -·--·----
i) organizarea şi hmcţionarea comisiei paritare la nivel de unitate respectă legisla\ ia în 

_:igoare _____ „ ____________ ·---------·-··----- --
____ _] _________ 

1 2 3 4 
7. lnte2ritate (min) 
f---~-~-------~-------~-------~----t~-~4~-+-------· 

5 
(max) 

a) descurajează practicile aflate în afara deontologiei ş1 abaterile de la valorile . 

instituţiei şcolare; . __ ·--------~-----------·ii 
b) creează un climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile unităţii de . ________ L_ ___ ·-··--·-· 

Do1neni11l Managetnent/ Manage111ent instituţional 
Chestionar, an şcolar 2021-2022 - Consultarea personalului şcolii, organizaţiei Sindicale, autorităţilor locale co1?fOr1n art.4, al J.b al 
Anexei la OMEN nr. 3623111,04.2017, fn vederea evaluării de etapă a activităţii n1anageriale desjâşurate de director/directorul 
acijunct 
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învăţământ; _ ·~---~----+-·---!---- ,____ ______________ _ 
c) dă dovadă de onestitate, corectitudine. obiectivitate în toate aclivită\ile desfăşurate; 
···--·-----·-·--------·-··----------„·-·-·--·----·-------„---"""---------------··--------·--- -·------ ----·--···+··-·+·-··-·! 
. d) evi!_iic_cint~c~l_e_<J_e__ir1teresc J'T1.IO xen;_i(a_r_et1_p1~ofe~_i_e_i; ____ _ -------·------------ --····--· -------- -------\-------

e) nu abuzează în niciun fel de funcţie. 

I) manifestătranspm·en\ăîi11i_larea deciziiiorŞra mă_s __ u-ri-lo-1-·,-e._st_e_d_e_s_c1_1_1_·_s_, _tl_e_x-ib-i-1,----+---···. --- -·------- „„„ •. „ ••• 

coooerant 

Frecvenţa discuţiilor, în consilinl profesoral /de administraţie, privind temele de Destul Rareori Niciodată 

mai jos de des ··-------
a) Discuţii despre formarea şi dezvoltarea profesională, inclusiv pentru predarea 

_ onJ_i11."L~.S.tată_~e_ tehn()l()gii_ 
"-------- -- ----------------- -- - -- . -„------···-··---- - „_, __ . -- -----------„----·---·----~ ,_ _„_.__. ______ 

----·- .. ------- ------· 
b) Discuţii despre oportunităţi de proiecte la care ar putea participa şcoala (naţionale, 
europene) 

··--·----------··-------·----- . -----------
'C)_[)_iscuţi i .. de_15p_t:_e_c:_ontrCJ_al e. i_11_sp_e_cji_i, a ud i t e~~~---- --·--··"-·-· ----··- ---- -

d) Discuţii despre conflictele din şcoală şi rezolvarea acestora 
·------

e) Discuţii despre modalităţi de prevenire a unor evenimente negative, inclusiv a celor 
generate de criza sanitară - ---~-------~ 

f) Discuţii despre metode şi tehnici_privind rezolvarea unor situaţii din şcoală_ --- ----···'"-""""-
g) Discuţii despre Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) a şcolii şi alte instrumente 

j_~ proiectar!_~~1agcri~!-~---·------------------------·---~·--·-----· ----

h) f)_iscuJi.ij:J~ivi11d._c;oEcctit_i:i~inea. valoarea sau utilitatea unor de~izi i_lciate în şcoală 

Unde este cazul, vă rugăm să ne furnizaţi motive specifice pentru alegerile dumneavoastră şi să ne spuneţi orice 
credeţi că ar trebui să luăm în considerare. 

Există vreun impact pozitiv sau negativ pe care credeţi că ar trebui să-l luăm în considerare? 

Dacă da. ne puteţi furniza dovezi justificative şi sugera vreun mod în care am putea reduce sau elimina impactul 
potenţial negativ şi creşte impactul pozitiv? 

Vă mulţumim! 

Dorneniul ll1anage111e11t/ lvfanagen1ent instituţional 
Chestionar, an şcolar 2021 ~:2022 - C'onsultarea personalului şcolii, organi::a(iei sindicale, outorităţilor locale conf'onn arl.4, al l.b al 
Anexei la OMEN nr. 3623/11.04.2017, În vederea evaluărit" de erapâ -a activităfii n1anageriale de.~făşurale de director/directorul 
adjunct 
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RAPORT DE ETAPĂ 

EVALUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂTII MANAGERIALE DESFĂŞURATE DE DIRECTOR I 
DIRECTORUL ADJUNCT AL UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

Numele şi prenumele persoanei evaluate: ............................... „.„„ .. „ ... „ ... „„ ... „ .... „ .... „ .... „„ ...... . 

Funcţia: o DIRECTOR o DIRECTOR ADJUNCT 

Unitatea de învăţământ: .. „.„.„.„„„ ...... „„„ ................ „ .... „„ .... „ .. „„„ ............... „ ... . 

ANUL ŞCOLAR: „„ .. „„„„ .. „.„.„ .. „„„.„„„ .. „., Inspectori şcolari I subcomisie:„.„„ .... „„ .... „.„.„ .. „. 

Nr. respondenţilor: .... „. personal didactic, „ .. „. personal didactic auxiliar„.„ .. personal nedidactic, 

lider(i) de sindicat ......... „reprezentanţi autorităţi locale 

REZULTATUL 
I.Respectarea de către director/ directorul adjunct a drepturilor omului şi CHESTIONĂRII 
a echităţii I 2 3 4 5 

(min) (max) 

--- ------ - --- .---

_<D respectă drepturil~o_111~ll!_il ale C()pilului; --··-------- ------ --·- ---~ -- -----· 
b) îşi exercită atribuţii_lc în concordanţă cu legislaţia în vigoaxe;_„ ----- ----- ----- -----··~ 

c) ţine seama, în exercitarea activităţii, de respectarea necondiţionată a legilor 
şi a altor reglementări în domeniul educaţiei şi învăţământului; 
d) aplică un tratament co;~ect şi echitabil tuturor-persoânelor cu care _______ 

----~ ----- ---·- ------ -------------

colaborează; respectă valorile morale şi religioase, obiceiurile, tradiţiile şi I 
I 

cultura comunităţii; 
e) combate orice acte de discriminare sau exploatare, indiferent dacă acestea ----~ sunt directe sau indirecte; 
f) apără cu loialitate prestigiul şcolii. - . -------

REZULTATUL 
2.Transparenţă şi responsabilitate CHESTIONĂRII 

I 2 r-3 ·4- ---5·--
(min) (max) 

-- I---'---""--

a) respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care 
interesează membrii comunităţii, elevii, absolvenţii, instituţiile cu care 
colaborează şi publicul larg, asigurând o informare corectă şi la timp; 

.. ~·---·------
b) informează periodic opinia publică des.pre activităţile desfăşurate de şcoală 
şi despre modul în care sunt gestionate resursele materiale şi financiare ale 
unităţii; 

·--- --··-- - -- ---- -- ---- ---·--- -----·-··-··-··--
c) este responsabil pentru deciziile adoptate atât în faţa propriei instituţii şi ISJ, 
ME, cât şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei, 
personalului şi membrilor organizaţiilor partenere; --
d) se distinge prin implicare activă în problemele profesionale şi publice, prin 
colegialitate şi atitudine civică; 
e) respectă standardele et~ce şi profesionale în reprezentările publice ale scolii - -----~-
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f) co-m~b-a-te_o_r-ic_e_a_c_t d-e-de-z-in-fo-rm_a_r-e,-c-,a-lo-mniere, denigrare publică a I J II--1 
Lp.._e_1-'·s-'-o_an_e_l_o_r_d_i1_1--'in_s._t_it_uţLi_e'-, s-'a-'L.1_ d"-i_n_a_l_te_in-'s-'-t1-'·r-'uţLi_i _______________ L__ __ ~. __ ___ __J 

3. Confidenţialitate 

a) -tratează în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în 

I 
(min) 

REZULTATUL 
CHESTIONĂRI! 

2 3 4 5 
(max) 

exercitarea sau cu ocazia exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu, I 
ţinând cont de confidenţialitatea acestora; _____________ -j' 
b) asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor care ar putea aduce j' 
atingere prestigiului şi imaginii pu_blict: a ~JL_sau a_ u_fl_eÎJJ~I:;Oi!'.1"._t:_Valuat".: ______ ·--~- ______ , __ _ 

--·------------··-·-·------·~---- __________ „ ____ •• ________________ 

------~-- ,~; REZULTATUL 
4.Profesionalizare în managementnl educaţional CHESTIONĂRll 

1 2 3 4 5 
(min) (max) 

--~------

a) îşi îndeplineşte atribuţiile de serv1c1u cu responsabi I itatc, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; -+-----
b) are cunoştinţe specifice de legislaţie şcolară, legislaţia muncii, a planurilor 
de învăţământ, a documentelor reglatoare --- __ „ _________ 

c) este capabil de consiliere în domeniul orientărilor ['.Cdagogice 
-------

d) Controlează şi monitorizează procesul instructiv-educativ prin: asistenţe la 
ore/activităţi extraclasă, întâlniri formale, informale cu cadrele didactice, 
evaluări interne, simulări pentru stabilirea nivelului de pregătire a elevilor, 
întâlniri cu elevii/părinţii în vederea evaluării calităţii procesului de predare-
învă\are ------·----·-- ·-~--- --··---··- ·-----f----

e) stimulează prin mijloace materiale ŞI morale, formarea, autoformarea ŞI 

dezvoltare".._l)rofesională -----------· ------ -- --------· 
I) respmge comportamentu I superficial Şl dezinteresul faţă de activităţile 

~dcsfăşurate_<Il_p."_rsonfl_l_Lilui unităţii de învăţământ;·---·--------- ··- ------- --- --·------1 

g) dă dovadă de răbdare, amabilitate, de simţul umorului, de abilitatea de a 
ceda în unele privinţe, de a nu fi rigid; 

·-- ------ ------
h) posedă într-un grad ridicat capacitatea de a gestiona situaţiile conflictuale şi 
se ocupă personal de angajaţii supăraţi sau nemulţumi\i .. -- -
i) rezolvă "conflictele de prioritate" - între reprezentanţii diverselor discipline 
î) este un bun organizator al resurselor şcolii: timp, resurse financiare şi 

materiale, alocă responsabilităţile în mod eficient -- --~----
j) creează şi dezvoltă o cultură organizaţională care promovează şi susţine 

+----J 
încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul de echipa şi 
co laborarca 
~- --·----·-··-·-------·-··-----·----- ---------·--·---.------------------- ·---- ------- ----

k) realizează delegarea sarcinilor, e consecvent ŞI coerent în propunerea ŞI 

desfăşurarea activităţilor ,,,_ ___________ 
C-----· --·--·-······-------·-------·------- • 
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REZULTATUL 

5.0biectivitate CHESTI ON ĂRH 
I 2 3 4 5 

(min) (max) 
a) întocmeşte rapoaiiele de evaluare în mod obiectiv, în concordanţă cu I 

standardele, indicatorii şi_ descriptorii prevăzuţi de lege; - ---~ ~-- !----·--- ------~-
b) face o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea 
des!aşurată de şcoală, în conditii de evaluare; ----------- --·-·-----~-----· - - [ I c) nu_ s_e las~. influenţat de interese personale sau ale unor terţi în formarea 

l.P-1:C>E1~1 eLD_Pl_l2'.~;__________ __ _ ____________________ -------------------------------- --------- - ------- -

------- --------
REZULTATUL 

6. Exactitate, legalitate, comunicare CHESTIONĂRII 
l 2 3 4 5 

(min) (max) 
a) respectă termenele lucrărilor; 
b) stabileşte relalii optime de colaborare cu personalul din şcoală, cu părinţii, 
i:'Jevii, a~1toijtăţil~(lcal~_şi 1l_!ţ_i_factrnj care contribuie la educarea copiilor; -- --------- -- ----------
c) ţine cont de principiile de angajare în muncă, de normele de sănătate şi de 
protecţie a muncii, de crearea unui climat de încredere şi respect reciproc în 
instituţie; ------------·-------- -·------ ------- -----

d) are abilităţi de co1nun1care, de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj 
accesibil idei sau mesaje specifice domeniului educaţional. 

~ ---·--
e) asigură comunicarea şi fluxul informaţional la nivelul unităţii de 
învăţământ (informează colectivul în legătură cu anumite decizii/ programe/ 
concursuri/ măsuri ale ISJ Ilfov, ME) I 

I 1----·--------"--··-·----- ------------·-----"----~--·------------------·----------"----·----- ------- ------ "" -

I f) contribuie la crearea unei culturi instituţionale în care informaţia nu mai este 
sursă d~_2_L1tere_indl:'idl:liJl_ă___c:i_,_cljJ1__".0_I_1_lrii,_sur~ de per_f(lnnanţă~J_e_ctiv~----- -------·- -- ------.-------

g) asigură cadrul instituţional pentru participarea personalului la procesul 
decizional prin colectivele Şl organele de conducere colectivă existente: 
Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral 
h) respectă prevederile legale în procesul de consultare a reprezentanţilor 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
ereuniversitar -- --·---
i) organizarea şi funcţionarea comisiei pari tare la nivel de unitate respectă __ J ___ _ LegJ~<l_li_<1_îr1_vigo:l~e____ _ _ ____ ·--------- --·------.--------- ··--·----- -

-------
REZULTATUL 

7. Integritate CHESTIONĂRII 
I 2 3 4 5 

(min) (max) 
a) de_f;C__llrajează p_!:actici~_aJ_late în afara deontologiei şi abaterile de la valorile -- ------ ---- ---···-
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instituţiei scalare; 
b) creează un climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile 

unităţii de î_nvăţământ; -----------------·--
c) dă dovadă de onestitate, corectitudine, obiectivitate în toate activităţile 

desfăşurate; _______________ _ 
d) evită conflictele de interese în exercitarea profesiei; 
e) nu abuzează în niciun fel de funcţie. 

f----------·-----
1) manifestă transparenţă în luarea deciziilor şi a măsurilor, este deschis, 
flexibil, cooperant 

Comentarii personale ale respondenţilor: 

r-----------------~--------------~----~·--------

Autorităţile locale: 

Colaborarea cu această unitate şcolară este: o foarte bună, o bună, o satisfăcătoare, ci nesatisfăcătoare 
Comentarii 

r------------·---·------
Enumerarea inspecţiilor/monitorizărilor, evaluările externe, acţiunilor Corpului de Control al ministrului, , 
notelor informative etc., din perioada analizată, conform documentelor şi registrelor existente în unitate: 

Calificative/ Aspecte negative identificate în notele de control/rapoartele/procesele-verbale încheiate, conform 
punctului anterior: 

Observaţii ale inspectorilor şcolari CONCLUZU: 

__ J 
Data Inspectori şcolari, 
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SUBCOMISIA: 

Nr. 
crf. 

1. 

Numele şi 
prenumele 

CENTRALIZATOR 
EVAI,UARE DIRECTORI 

An şcolar 2021-2022 

Funcţia Unitatea de 
învăţământ 

i\llNISHIUJI lllUCl\l lll 

Aprob, 
Jnspector şcolar general, 

Prof. Adriana STOJCA 

Punctaj Calificativ 

--------·-~--------+------- ----~-----~ ~--·---·--~·-·-·-··-

!---~--~---------------------------+-----

·------ --------------i--------1----------1-------- -+----------1 

f----+--------------------+----·- --!-------- ----+------··-···- -----------j 

~-~-------- -----'---------·---·---- ---'----·---------L---·---- -- ------·--·1 

Subcomisia nr.I 

Preşedinte, 

Numele şi prenumele: 
Semnătura: 

Membri, I. Numele şi prenumele: 
Semnătura: -----------------
2. Nume 1 e şi prenumele: 
Semnătura: -------------------
3. Numele şi prenumele: 
Semnătura: 

4. Numele şi prenumele: 
Semnătura: ------·-----


