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CALENDAR EVALUARE DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI  PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2016-2017 

PERIOADA ACTIVITĂȚI 

26 mai 2017 
- elaborare/revizuire fișă de (auto)evaluare pentru director/director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar; 

26 mai 2017 

- constituirea comisiei de evaluare la nivelul inspectoratului 

școlar, organizată pe subcomisii prin decizie a inspectorului școlar 

general; 

ETAPELE DE EVALUARE 

a. Autoevaluarea activității manageriale ( directori/directori adjuncți) 

1 august 2017 

- completarea Fișei de (auto)evaluare; 

- elaborarea raportului argumentativ prin care se motivează 

punctajele înscrise în rubrica autoevaluare din fișa de 

(auto)evaluare; 

- scanarea și inscripționarea pe CD a documentelor justificatice 

pentru punctajele înscrise în rubrica autoevaluare din fișa de 

(auto)evaluare. 

- Raportul argumentativ și Fişa de (auto)evaluare, în format letric 

se depun la secretariatul inspectoratului școlar, împreună cu CD-ul 

și cu o copie a fișei postului. 

b) Evaluarea de etapă (comisia de evaluare) 

29 mai – 15 iunie 2017 

- consultări cu personalul didactic și nedidactic al școlii, cu 

organizația sindicală din școală,cu  autoritățile locale și directorul 

unității de învățământ în cazul evaluării directorului adjunct; 

 

15 – 30 august 2017 - elaborarea unui raport de etapă, semnat de toți membri comisiei 

c) Stabilirea punctajelor şi acordarea calificativului (comisia de evaluare) 

31- 10 septembrie 2017 
- stabilirea și consemnarea punctajelor pe fișa de evaluare, de către 

comisia de evaluare pe baza fișelor de (auto)evaluare, a 

rapoartelor argumentative, a rapoartelor de etapă, rezultate ale 
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altor evaluări externe din perioada analizată prin diferite tipuri 

de inspecție (inspecţie şcolară, evaluare instituţională, rapoarte 

ale Corpului de Control al Ministrului Educației Naționale, note 

informative etc.) și a documentelor justificative de pe CD; 

-  consemnarea punctajelor și calificativelor aferente într-un raport 

justificativ; 

- Raportul de etapă și raportul justificativ, împreună cu fișele de 

evaluare completate și semnate de toți membrii comisiei, sunt 

înaintate spre aprobare inspectorului școlar general,, 

10 – 20 septembrie 2017 
- Validarea punctajelor și a calificativelor în Consiliul de 

Administrație al I.S.J. 

25 – 30 septembrie 2017 Comunicarea calificativelor. 
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