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Misiunea IȘN: 

■ Misiunea Inspectoratului este să contribuie la asigurarea 

calităţii în învăţămîntul general prin promovarea, 

monitorizarea şi evaluarea implementării politicii de stat în 

domeniul învăţămîntului general.



Atribuțiile IȘN:

Capitolul II Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Inspectoratului

Art. 6. pct. 3 Atribuţiile Inspectoratului sînt:

elaborarea şi actualizarea metodologiei de evaluare şi 

autoevaluare a instituţiilor de învăţămînt şi a cadrelor 

manageriale;



Context 

■ Codul Educației

Articolul 46. Evaluarea cadrelor de conducere

 (1) Evaluarea activităţii cadrelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt 

general se efectuează de către organul local de specialitate în domeniul 

învăţămîntului şi Inspectoratul Şcolar Naţional, în baza unei metodologii de 

evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei.

 (2) Evaluarea cadrelor de conducere din învăţămîntul general este obligatorie cel 

puţin o dată la 5 ani.

 (3) Directorul instituţiei de învăţămînt general prezintă raportul anual de activitate 

la adunarea comună a consiliului profesoral şi consiliului de administraţie ale 

instituţiei.



Evaluarea cadrelor de 
conducere are ca 
obiective:

■ Asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă 

şi transparentă a cadrelor de conducere;

■ Stabilirea gradului de conformitate a competenţelor cadrelor de 

conducere cu standardele profesionale;

■ Oferirea cadrului motivaţional pentru realizare maximă a 

potenţialului intelectual şi creativ al cadrelor manageriale;



■ Creşterea responsabilităţii personale a fiecărui manager pentru 

reuşita propriei cariere manageriale;

■ Monitorizarea permanentă a carierei manageriale şi a progreselor 

realizate a fiecărui cadru managerial;

■ Asigurarea protecţiei sociale a cadrelor manageriale prin 

stabilirea concordanţei între calitatea serviciilor manageriale 

prestate şi retribuirea acesteia;



Evaluarea CADRELOR DE 
CONDUCERE



Competențele Consiliului de Administrație

■ (5) Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt general are următoarele competenţe:

■ a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului

instituţiei de învăţămînt;

■ b) participă, prin reprezentanţii săi, la evaluarea directorului instituţiei de învăţămînt;

■ c) avizează bugetul instituţiei;

■ d) aprobă planul de dezvoltare al instituţiei;

■ e) gestionează resursele financiare provenite din alte surse decît cele bugetare;

■ f) aprobă componenta şcolară a planului cadru la nivelul instituţiei;

■ g) avizează normele de completare a claselor, numărul de clase şi schema de încadrare a

personalului instituţiei de învăţămînt general

Codul Educației                                           

Articolul 49. Organele de conducere ale instituţiei



15- 30 august 

■ Organizarea și desfășurarea adunărilor privind desemnarea nominală a 
reprezentanților salariaților, părinților, elevilor care vor realiza consultarea 
opiniei cadrelor didactice, părinților, elevilor cu privire la managementul 
instituției 

■ Diseminarea conținuturilor chestionarelor și informarea tuturor beneficiarilor 
cu privire la importanța, utilitatea și necesitatea feedbak-ului pentru 
autoevaluare și dezvoltarea instituției

1mai 25 mai 

■ Aplicarea chestionarelor și totalizarea rezultatelor 



Pînă la 30 mai

■ Depunerea de către cadrul de conducere a  fişei de 
autoevaluare/evaluare şi a raportului justificativ la secretarul 
instituției de învățămînt

Până la 15 august

■ Organizarea și desfășurarea adunării comune a  consiliului profesoral 
și a consiliului de administraţie

■ Prezentarea sumarului chestionarelor aplicate elevi 10%, părinți 10 %, 
cadre 60 %

■ Validarea rezultatelor autoevaluării cadrelor de conducere 

■ Adoptarea deciziei se aprobă/nu se aprobă

Contestații 

■ Ridicarea de la secretar a deciziei consiliului de administrație 

■ Depunerea contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la  
expirarea termenului  final de acordare şi comunicare a calificativului 

■ Examinarea în termen de 30 zile lucrătoare de la expirarea termenului 
de depunere a contestaţiilor

■ Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor



Procedura de 
evaluare internă

Ce? 

Directorul este obligat să prezinte anual 

■ fișa de autoevaluare 

■ un raport  de autoevaluare justificativ 

Unde?

la adunarea comună a consiliului profesoral şi consiliului de 
administraţie a instituţiei la sfîrșitul anului școlar de studii în fiecare 
unitate de învățămînt conform graficului

Ce face? care adoptă decizia se aprobă/ nu se aprobă

* ținînd cont de rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată 
(prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională, etc.) dacă acestea 
există şi fac referire explicită la activitatea cadrului  de conducere 
evaluat și rezultatul consultării opiniei cadrelor didactice, părinților 
și elevilor instituției.



Procedura de evaluare  a cadrelor de conducere 

■ Cadrul de conducere completează fișa de evaluare și 
dezvoltă raportul de autoevaluare pînă la 30 mai şi  le  
depune la secretarul unităţii de învăţământ

■ La solicitarea directoruluiși în termenii indicați  este 
convocată adunarea comună a consiliului profesoral și de 
administrație la care cadrele de conducere prezintă fișa de 
autoevaluare și raportul de autoevaluare. 

■ La ședință va fi prezent un reprezentant al 
OLSDÎ,specialist în domeniu, delegat prin ordin.



Președintele ședinței

■ este desemnat președintele consiliului de administrație al instituției. 
Secretarul ședinței este desemnat secretarul consiliului de administrație 
care are rolul de întocmire a procesului verbal care se înscrie în Registrul 
proceselor verbale ale consiliului de administrație a instituției.

■ La ședință un reprezentant al salariaților instituției desemnat  prin vot 
majoritar exprimat secret  în cadrul primei ședințe a Consiliului de 
Administrație din anul școlar   prezintă rezultatele chestionării a cel puțin  
60% cadre didactice  

■ Reprezentantul părinților, desemnat prin vot secret majoritar de către 
adunarea generală a părinților în cadrul primei ședințe din anul școlar 
prezintă rezultatul consultării opiniei părinților, care constituie 10% din 
numărul total al părinților elevilor instituției.

■ Reprezentantul elevilor ( cu excepția celor din învățămîntul preșcolar și 
primar ) delegat prin vot majoritar secret la  prima adunare a Consiliului 
elevilor din anul școlar prezintă sumarul chestionarelor aplicate elevilor, la 
care au participat cel puțin 10% din numărul total al elevilor instituției.



Adunarea comună a consiliului 
de administrație și profesoral

■ validează rezultatele activității de autoevaluare  a 
cadrului de conducere care se racordează la grila de 
punctaj stabilită.

■ În rezultatul prezentării de către cadrul de conducere a 
fișei de autoevaluare și raportului de autoevaluare 
justificativ, validează calificativul anual pentru fiecare 
cadru de conducere în parte, vine cu completări la raport 
și adoptă decizia se aprobă/nu se aprobă.

■ Hotărârea Consiliului de Administraţie se adoptă cu 
votul secret a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de 
administraţie prezenţi la şedinţă.



Decizia adoptată

■ în cadrul adunării comune a consiliului profesoral și consiliului 
de Administraţie este adusă la cunoştinţa fiecărui cadru  de 
conducere în mod direct, dacă acesta  este prezent la şedinţa 
Consiliului de Administraţie. 

■ Cadrele de conducere  care nu au putut fi prezente la şedinţa 
Consiliului de Administraţie au obligaţia ca  în termen de cel 
mult 3 zile lucrătoare să îşi ridice de la secretarul unităţii de 
învățămînt, comunicarea scrisă cu privire la decizia consiliului 
de administrație .



Q & A



■ evaluarea în cadrul CP/CA 

(Cine? Ce trebuie să facă? Cum?)

■ consultarea opiniei elevilor și părinților

(Cine? Ce trebuie să facă? Cu cine? Cum?)

■ rolul reprezentantului OLDSÎ în evaluarea internă



Mulțumesc pentru atenție și 
pentru contribuție!


