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Precizări privind evaluarea activității manageriale a directorilor/ directorilor adjuncți în 

anul școlar 2021-2022 

 

  Având în vedere procedura operațională a ISJ Vrancea nr. 180/25.10.2021 privind 
evaluarea activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Vrancea, an școlar 2021-2022 și Anexa la Ordinul 
nr.3623/11.04.2017, Metodologia privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate 
de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările 
și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință următoarele: 

  1 - 29 iulie 2022 
Completarea și semnarea de către directorii și directorii adjuncți a fișelor de (auto)evaluare, 
întocmirea și semnarea rapoartelor argumentative ale activităţii proprii. 
Notă: Fişele de auto(evaluare) ale directorilor și directorilor adjuncţi se înregistrează la unitatea 
de învăţământ.  
 

 1 – 26 august 2022 
Depunerea la ISJ Vrancea a: 

1.  Fişelor de (auto)evaluare ale directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ 
(dublu exemplar); 

2. Raportul argumentativ al activităţii (Raportul argumentativ al directorului adjunct va fi 
vizat de directorul unității de învățământ).  

La secretariatul ISJ Vrancea se depun în dosar din plastic, fără a fi puse în folii, următoarele 
documente: 

1. Fișa de (auto)evaluare completată la rubrica autoevaluare, semnată și înregistrată la 
unitatea de învățământ – 2 exemplare; 
2. Raportul argumentativ în care se motivează punctajele înscrise în fișa de (auto)evaluare, 
semnat – 1 exemplar. 

 Aceste documente pot fi transmise și online pe adresa de e-mail a ISJ Vrancea - 
isjvrancea@yahoo.com, într-un fișier (arhivă) ce va fi denumit astfel: Nume_Prenume_Unitate 
învățământ_evaluare_2021_2022, conţinând: Fişă de (auto)evaluare, Raport argumentativ. 
 Autoevaluarea activităţii manageriale este realizată de fiecare persoană care ocupă/a ocupat 
o funcţie de conducere pe o perioadă mai mare de 90 de zile, pe tot parcursul anului școlar 2021-
2022.  
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