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Exemplar nr.: 

1. LISTA RESPONSABILITĂŢILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Operaţiunea  Numele şi prenumele Funcţia Data  Semnătura
0 1 2 3 4 5

1.1  ELABORAT 

MEILĂ MIRCEA IACOB 
Inspector şcolar general adjunct  

coordonator domeniu  
Management 

NICOLĂESCU CONSTANTIN 
Inspector şcolar general adjunct  

coordonator domeniu  
Curriculum şi inspecţie şcolară 

1.2 
VERIFICAT 
/ APROBAT 

DOXAN ADRIAN 
Inspector şcolar general / 

Preşedinte CCMI 

1.3  ADOPTAT  prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ISJ C‐S nr. /.02.2017 – anexa 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPE-
RAŢIONALE

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei 
Data de la care se aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei ediţiei 
1 2 3 4

2.1  Ediţia 1  - - 
2.2 Revizia 1 - - - 

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU DUPĂ CAZ,
REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul 
difuzării 

Departament  ∕ 
Compartiment  Funcţia 

Numele şi 
prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura

3.1 
Aplicare /  

Evidenţă / Arhivare  ISJ CS 
Inspector şcolar general / 

Preşedinte CCMI 
Doxan Adrian 

3.2. Aplicare Management 
Inspector şcolar general ad-

junct 
Meilă Mircea 

Iacob 

3.3.  Aplicare 
Curriculum și 

 inspecție școlară 
Inspector şcolar general ad-

junct 
Nicolăescu 
Constantin 

3.4  Aplicare  Management 
Inspector şcolar pentru 

Management instituţional 
Radoslavescu 
Ileana Simona 

3.5 Aplicare 
Curriculum și  

inspecție școlară 
Inspector şcolar 

Ardeleanu 
Emilia Cristina 
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3.6 Aplicare Curriculum și  
inspecție școlară Inspector şcolar Chiosa Nicolae  

3.7 Aplicare Curriculum și  
inspecție școlară Inspector şcolar Damian Ana  

3.8 Aplicare Curriculum și  
inspecție școlară Inspector şcolar 

Dudaş-Vasile 
Adriana  

3.9 Aplicare 
Curriculum și  

inspecție școlară Inspector şcolar 
Manda  

Gheorghe  

3.10 Aplicare 
Curriculum și  

inspecție școlară Inspector şcolar Popa Cristina  

3.11  Aplicare 
Management / Curriculum 

și inspecție școlară Inspector şcolar Moatăr Ion   

3.12 
Aplicare / Afişare 
pe www.isjcs.ro 

Curriculum și inspecție 
școlară 

Inspector şcolar / responsabil 
întreţinere şi actualizare site 

Nicolicea  
Constantin   

3.13 Aplicare 
Curriculum și inspecție 

școlară Inspector şcolar 
Rancu Elena 

Dalina   

3.14 Aplicare 
Curriculum și inspecție 

școlară Inspector şcolar Rof Claudia   

3.15 Aplicare 
Curriculum și inspecție 

școlară Inspector şcolar Stan Manuela   

3.16 Aplicare 
Curriculum și inspecție 

școlară Inspector şcolar 
Stăniloiu  
Nicolae   

3.17 Aplicare 
Curriculum și inspecție 

școlară Inspector şcolar Todea Cornel   

3.18 Aplicare Management Inspector şcolar Voin Simona   

3.19 Aplicare Management Inspector şcolar 
Stan Simona 

Liliana   

3.20 Aplicare Management Inspector şcolar Korka Aurora   

3.21 
Comunicare  
prin email 

Informatizare Informatician Costan Adrian   

3.22 
Aplicare /  

Evidenţă / Arhivare Secretariat Secretar    

 

4. SCOPUL  

Prezenta procedură asigură caracterul obiectiv al evaluării activității inspectorilor școlari, precum și: 
4.1. Stabilește etapele, documentele solicitate şi modul de realizare a evaluării activităţii inspectorilor școlari 

din Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.  
4.2. Stabilește regulile, responsabilitățile şi activităţile concrete care vizează evaluarea și acordarea califica-

tivelor anuale inspectorilor școlari din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. 
4.3. Dă asigurări cu privire la existenta documentației adecvate derulării activității.  
4.4. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.  
4.5. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.  

 

5. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin pentru evaluarea activității 
inspectorilor școlari în vederea acordării calificativului anual / parţial, în funcţie de perioada lucrată. 
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

6.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
6.2. Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şco-

lar, aprobată prin OMECȘ nr.4716/27.08.2015; 
6.3. Regulamentul - cadru de organizare si funcţionare a inspectoratelor şcolare - anexă la OMECTS nr. 

5530/05.10.2011 
6.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin 

 

7.  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

7.1. Definiţii 

Compartimentul/domeniul – subdiviziune organizatorică formată prin gruparea, pe baza unor criterii obiec-
tive, a unui număr raţional de posturi aflate sub o autoritate unică, în cadrul căreia se realizează, în mod per-
manent, un ansamblu relativ omogen de sarcini, necesitând cunoştinţe specializate de un anumit tip şi utiliza-
rea unor metode şi tehnici adecvate. 

      
7.2. Abrevieri 

ISJ C-S – Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin 
ISG –  Inspector şcolar general 
ISGA – Inspector şcolar general adjunct 
CA ISJ C-S  – Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin 
HCA  – Hotărârea Consiliului de Administraţie  
IŞ – Inspector şcolar 

 
      8.   DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR  
 

8.1. Dispoziţii generale 
8.1.1. Evaluarea inspectorilor școlari se face anual, pornind de la autoevaluare, prin punctarea activităţilor 

prevăzute în fişa postului, precum şi a celor solicitate de organele ierarhic superioare. 
8.1.2. Procesul de acordare a calificativelor marchează evaluarea anuală a inspectorilor școlari în conformita-

te cu legislaţia în vigoare, precum şi tendinţele privind politicile de personal şi asigurarea calităţii în 
educaţie. 

8.1.3. Acordarea calificativelor anuale inspectorilor semnifică aprecierea/măsurarea indicatorilor de perfor-
manţă, conform fişei de evaluare, cu privire la competenţele şi responsabilităţile inspectorilor școlari. 

 
8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Raport argumentativ de (auto)evaluare; 
8.2.2. Fişa de (auto)evaluare anuală a activităţii inspectorilor școlari; 
8.2.3. Procese verbale ale întâlnirilor cu directorii şi membrii comisiilor metodice; 
8.2.4. Adrese din partea directorilor şi membrii comisiilor metodice din unităţile de învăţământ preuniversi-

tar vizând respectarea deontologiei profesionale de către IŞ; 
8.2.5. Documente justificative în format electronic vizând activitatea evaluată a IŞ. 

 
8.3. Resursa umană 

În derularea activităţii de acordare a calificativelor anuale inspectorilor școlari care fac obiectul acestei pro-
ceduri sunt implicaţi: 

 Inspectorii şcolari; 
 Inspectorii şcolari generali adjuncți;  
 Inspectorul şcolar general; 
 Membrii Consiliului de Administraţie al ISJ C-S 
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8.4. Modul de lucru 

8.4.1. Inspectorii şcolari generali adjuncți  transmit inspectorilor școlari din cadrul domeniului coordonat 
fişele de (auto) evaluare anuală a activităţii inspectorilor școlari. 

8.4.2. Inspectorii școlari în funcţie, cât şi de cei care au îndeplinit funcţia un interval de timp pe parcursul 
anului şcolar, completează fisele de (auto)evaluare la care ataşează rapoartele argumentative de autoe-
valuare în perioada 01.09-07.09  

8.4.3. Rapoartele de autoevaluare sunt însoţite de documentele justificative în format electronic inscripţiona-
te pe medii de stocare optice. In conţinutul rapoartelor de (auto)evaluare sunt inserate prin hyperlink-
uri documentele la care se face referinţă. Raportul argumentativ va respecta cu stricteţe capitolele şi 
ordinea indicatorilor din fişa de (auto)evaluare. Nu se vor lua în considerare decât documentele justifi-
cative asumate prin semnături şi care sunt înregistrate în secretariatul ISJ C-S.  

8.4.4. Dosarul cuprinzând: 
 Fişa de autoevaluare/evaluare a fiecărui inspector școlar semnată; 
 Raportul de autoevaluare semnat; 
 Mediile optice pe care sunt stocate documentele justificative semnate. 

se depune la registratura ISJ CS, în perioada 01.09-07.09.  
Pe dosar se va specifica: 

 Numele şi prenumele inspectorului evaluat 
 Domeniul de activitate 
 Compartimentul / specialitatea (specialităţile) în care a funcţionat 
 Perioada în care a ocupat funcţia de inspector școlar.  

IŞ încadraţi pe posturi aparţinând unor domenii diferite depun câte un dosar pentru fiecare arie de 
competenţă. 

8.4.5. Un dosar primeşte un singur număr de înregistrare din registrul de intrare-ieşire , fişa de (au-
to)evaluare fiind numerotată /1, raportul /2 şi mediile de stocare / 3… n. După înregistrare dosarele 
sunt transmise IŞGA în a cărei subordine directă este cel evaluat; 

8.4.6. IŞGA care coordonează domeniul în a funcţionat IŞ evaluat consultă directorii de unităţi de 
învăţământ preuniversitar şi şefii comisiilor metodice privind respectarea deontologiei pro-
fesionale de către IŞ. Consultarea se face fie în cadrul unei întruniri în urma căreia se încheie 
un proces verbal în care sunt consemnate cele relatate de către participanţi, fie prin adrese 
scrise ale celor consultaţi. Atât convocatoarele, procesele verbale, cât şi adresele se înregis-
trează la serviciul secretariat şi se adaugă dosarului de evaluare al IŞ;  

8.4.7. Activitatea IŞ este analizată de către IŞGA în a cărei subordine directă este cel evaluat, în con-
formitate cu indicatorii de performanţă din fişa de evaluare, acesta propunând punctajul de evaluare 
al coordonatorului de domeniu. 

8.4.8. Punctajul final este stabilit de către inspectorul şcolar general în urma consultării inspectorilor gene-
rali adjuncţi. În stabilirea punctajului final se iau în considerare pe lângă activităţile cuprinse în fişa 
postului şi activităţile de îndrumare şi control realizate în afara fişei postului, la solicitarea in-
spectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct şi a organelor ierarhic superi-
oare. Cu această ocazie poate fi solicitat şi IŞ pentru a clarifica anumite aspecte prezentate în 
raportul argumentativ de (auto)evaluare.   

8.4.9. Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual, astfel:  
 85-100 de puncte: "foarte bine" - validare pe funcţie;  
 70-84,99 de puncte: "bine" - validare pe funcţie;  
 60-69,99 de puncte: "satisfăcător" - monitorizare - reevaluare la un interval de 3-6 

luni;  
 sub 60 de puncte: "nesatisfăcător" - invalidare pe funcţie (încetarea contractului de 

management educaţional încheiat în calitate de inspector şcolar). 
8.4.10. Fişele de evaluare ale inspectorilor şcolari sunt vizate de inspectorul şcolar general adjunct 

şi inspectorul şcolar general, până la data de 15 septembrie a anului şcolar următor, marcând 
finalizarea procesului de evaluare. 

8.4.11. Punctajul şi calificativul acordat sunt stabilite prin decizie a inspectorului şcolar general şi 
vor fi comunicate, în scris, celor în cauză. 
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8.4.12. Eventualele contestaţii se depun la secretariat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data co-
municării deciziei de acordare a punctajului de evaluare. 

8.4.13. CA ISJ C-S rezolvă contestaţiile privind evaluarea IŞ, în prezenţa persoanei evaluate. Con-
testaţiile se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la secretariatul 
ISJ C-S. Rezultatul poate fi atacat în contenciosul administrativ/la instanţa de judecată com-
petentă;  

8.4.14. După finalizarea perioadei de contestaţii punctajele finale sunt validate de către CA ISJ C-S, 
iar IŞG emite decizia de acordare a punctajelor şi a calificativelor finale, decizie ce se co-
munică în scris tuturor IŞ evaluaţi până cel târziu la data de 30 septembrie a anului şcolar 
următor; 

8.4.15. În situaţia acordării la evaluarea anuală a calificativului "nesatisfăcător" unui inspector şco-
lar, acesta este eliberat din funcţie. Calificativul "nesatisfăcător" nu dă dreptul de ocupare a 
unei funcţii de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare în următorii trei 
ani de la obţinerea acestui calificativ. 

  

    9.  RESPONSABILITĂȚI 

9.1. Inspectorul Școlar General 
 Coordonează, impune şi asigură resurse pentru aplicarea procedurii; 
 Stabileşte punctajul final şi calificativul anual/parţial prin consultarea cu inspectorii şcolari generali 

adjuncţi; 
 Avizează fişele de (auto)evaluare; 
 Emite deciziile pentru punctajele şi calificativele înainte de contestaţii; 
 Convoacă CA în vederea rezolvării eventualelor contestaţii; 
 Emite deciziile pentru punctajele şi calificativele finale după contestaţii; 

 
9.2. Inspectorii Școlari Generali Adjuncți   

 difuzează procedura în cadrul compartimentului; 
 organizează grupuri de lucru pentru discutarea și aplicarea procedurii; 
 analizează activitatea managerială a inspectorilor școlari; 
 consultă directorii şi membrii comisiilor metodice din unităţile de învăţământ preuniversitar din ju-

deţul Caraş-Severin  privind respectarea deontologiei profesionale de către inspectorii şcolari; 
 propun punctajele de evaluare şi semnează fișele de evaluare în acest sens; 
 avizează fişele de (auto)evaluare;  
 stabilesc punctajul final şi calificativul anual/parţial prin consultarea cu inspectorul şcolar general. 

 
9.3. Consiliul de Administrație al ISJ C-S 

 soluţionează eventualele contestaţii; 
 validează punctajele şi calificativele finale. 

 
9.4. Inspectorii şcolari 

 întocmesc dosarul de evaluare cu respectarea strictă a procedurii şi termenelor prevăzute în calendar. 
 

10.ÎNREGISTRĂRI ANEXE 

 
Cod  

anexă 
Denumire 

Nr.  
pagini 

Durata păstrării 

Anexa 1 Fişă de (auto)evaluare anuală inspector școlar 6 2 ani 
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