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REZUMAT : Evaluarea instituțională presupune 
existența unor elevi buni ,resursă umană bună și 
directori/manageri buni. Stilul de conducere reflectă 
preocupările în funcție de necesitățile organizației școlare 
la un moment dat.Obiectivele urmărite în cadrul lucrării 
au fost determinarea modului de evaluare a 
managementului preuniversitar european și măsurarea 
compatibilizării evaluării  managementului  românesc cu 
practicile europene.În metodologia de cercetare am 
folosit metode calitative și cantitative. 
Datele au fost culese prin studiu bibliografic și 
chestionare aplicate managerilor școlari din învățământul 
românesc și managerilor școlari din câteva țări europene 
cu care Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara are 
parteneriate de colaborare și proiecte de mobilitate 
educațională transnațională . 
Rezultatele obținute în urma cercetării: 
Din cercetarea bibliografică și analiză comparativă au 
fost culese informații în ceea ce privește  eventualele 
puncte de intersecție și asemănări  dintre evaluarea 
instituțiilor de  învățământul preuniversitar românesc și 
cel european. 
Realizând o analiză comparativă între evaluarea 
managementul învățământului preuniversitar european și 
cel românesc am constatat o serie de asemănări ca de 
exemplu:existența unui organism de coordonare la nivel 
național,existența unor standarde pentru directori și 
deosebiri în ceea ce privește autonomia dată școlilor de 
autoritățile locale și centrale. 
 
Cuvinte cheie: evaluare internă,indicatorii de 
evaluare,forme de apreciere,management școlar 
 

ABSTRACT: Institutional assessment assumes that there 
are good students, good human resource directors / 
managers better. Leadership style reflects concerns 
according to the needs of the school organization at a time. 
The objectives in this paper were determining the European 
preuniversity management assessment and measurement 
compatibility with European practice assessment Romanian 
management. 
In the research methodology we used qualitative and 
quantitative methods. 
Data were collected through questionnaires and 
bibliographical study of Romanian education school 
managers and school managers in several European 
countries that Hunedoara Matthias Technical College has 
collaborative partnerships and transnational learning 
mobility projects. 
The results obtained from the research: 
From the bibliographic research and benchmarking 
information was gathered regarding any points of 
intersection and similarities between pre-university 
education institutions evaluating Romanian and European 
educational system. 
Making a comparison between the evaluation and 
management of European Romanian pre-university 
education we noticed several similarities such as: the 
existence of a national coordinating body, the existence of 
standards for directors and differences in terms of autonomy 
given to schools by local and central authorities. 
 
 
Keywords: internal evaluation, evaluation indicators ,forms 
of assessment ,school management 
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1. EVALUAREA  MANAGEMENTULUI  
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR  
ROMÂNESC 
 
În urma evaluări şi a politicilor educaţionale 
naţionale, unitățile școlare stabilesc planurile 
manageriale pentru anul următor, detaliind 
obiective, activităţi, resurse şi responsabilități. 
Învăţămantul preuniversitar, este subordonat 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin 
inspectoratele şcolare.Rolul principal al 
inspectoratelor școlare este acela de a asigura 
calitatea invăţămantului şi respectarea 
standardelor naţionale prin inspecţia şcolară. În 
urma evaluării unităţilor de invăţămant, 
inspectoratele şcolare elaborează un raport anual 
privind starea invăţămantului din judeţul 
respectiv. 
Evaluarea instituțională presupune existența 
unor elevi buni,resursă umană bună și 
directori/manageri buni.Stilul de conducere 
reflectă preocupările în funcție de necesitățile 
organizației școlare la un moment dat. 
Grila de reprezentare a stilului de conducere 
cuprinde două dimensiuni: 
•Axa orizontală –evaluează preocuparea 
conducătorului pentru 
rezultate(performanța,îndeplinirea misiunii) 
•Axa verticală –evaluează preocuparea 
conducătorului pentru oameni(susținerea 
membrilor din echipă,preocuparea pentru 
securitatea posturilor angajaților). 
Evaluarea Internă 
Evaluarea internă are ca obiective principale  
asigurarea informaţiilor necesare pentru 
monitorizarea întregii activităţi a unităţii de 
învăţămant şi pentru evaluările externe. 
Evaluarea internă a unităţilor de învăţămant este 
menită să valideze activitatea acesteia în 
ansamblu La nivelul fiecărei instituţii 
educaţionale se înfiinţează comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii.(1) 
Unităţile școlare trebuie să îşi evalueze anual 
activitatea lor privind dezvoltarea şcolară, 
programele educaţionale, activităţile curriculare 
şi extracurriculare, calitatea procesului de 
predare-invăţare, dezvoltarea resurselor umane, 

1. ASSESSMENT OF THE PREUNIVERSITY 
ROMANIAN EDUCATION MANAGEMENT 
 
 
Following assessment and national educational 
policies, schools establish management plans for 
next year, detailing objectives, activities, 
resources and responsibilities. 
School education is under the Ministry of 
Education, Research and Innovation through 
school inspectorates. The main role of school 
inspectorates is to ensure quality education and 
national standards through the school inspection. 
Following the evaluation of schools, school 
inspectorates prepare an annual report on the state 
of education in the county. 
Institutional assessment assumes that there are 
good students, good human resource and good 
directors / managers. Leadership style reflects 
concerns according to the needs of the school 
organization at a time. 
Grid representation of leadership style has two 
dimensions: 
• The horizontal axis - evaluates the leader’s 
concern for results (performance, the mission) 
• Vertical axis - evaluates the leader’s concern for 
people (supporting team members, concern for job 
security of employees) 
 
 
 
 
Internal Evaluation 
Internal assessment is primarily aimed at 
providing information needed to monitor all 
activities of the school and external evaluations. 
Internal evaluation of schools is designed to 
validate its activity as a whole. 
In each educational institution is established 
commission for evaluation and quality 
assurance.(1) 
Schools must annually assess their work on 
curriculum development, educational programs 
and extra-curricular activities, the quality of 
teaching and learning, human resource 
development, community relations and European 
dimension in education. 
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relaţiile cu comunitatea şi dimensiunea 
europeană în educaţia oferită. 
Instrumentele utilizate  în procedura de evaluare 
a procesului de predare-invăţare sunt:  
•asistenţa la lecţii (minim 120 de asistenţe anual) 
•analiza lucrărilor şi rezultatelor elevilor 
•evaluarea documentelor de planificare a 
cadrelor didactice(planificările anuale şi 
semestriale, planurile de lecţie). 
Evaluarea   externă 
Evaluarea externă reprezintă sistemul de 
activități ,acțiuni care apreciază gradul de 
îndeplinire a criteriilor de calitate conform 
standardelor de proces și indicatorilor de 
performanță. 
Evaluarea externă a instituţiilor de învăţămant 
preuniversitar se realizează de către 
inspectoratele şcolare judeţene şi de către 
Agenţia Romană pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţămantul Preuniversitar (ARACIP). 
Obiective specifice ale evaluării externe 
efectuate de inspectoratele școlare: 
•diagnoza calității managementului școlar și a 
eficienței cu care sunt folosite resursele 
•evaluarea competenței profesionale a cadrelor 
didactice 
•creșterea calității serviciilor educaționale 
•asigurarea calității ofertei curriculare și 
extracurriculare 
În funcție de rezultatele obținute la evaluare 
inspectoratul școlar asigură accederea unității de 
învățământ preuniversitar în clase de 
echivalență: 
•unități reprezentative nu mai mult de 30% din 
totalul unităților evaluate anual  
•unități de excelență ,nu mai mult de 10% din 
unitățile evaluate anual 
Obiectivele evaluării externe efectuate de 
Agenţia Romană pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţămantul Preuniversitar (ARACIP): 
•respectarea legislației învățământului și a 
reglementărilor elaborate de Ministerul 
Învățământului 
•diagnoza stării învățământului preuniversitar la 
nivel național județean,local și instituțional 
•determinarea modului în care unitățile de 
învățământ asigură educația de bază pentru toți 

The instruments used in the evaluation procedure 
of teaching and learning are: 
• Assist lessons (minimum of 120 annual 
assistance) 
• Analysis of student work and results 
• Evaluation of teachers planning documents 
(annual and semester planning, lesson plans). 
 
 
External evaluation 
External evaluation is the system of activities, 
actions that appreciate the fulfillment of quality 
criteria standards process and performance 
indicators. 
External evaluation of university education 
institutions is carried out by the county school 
inspectorates and the Romanian Agency for 
Quality Assurance in preuniversity education 
(ARACIP). 
Specific objectives of the external evaluation 
conducted by the school inspectorates:           
 • diagnosis of quality management and the 
efficiency with which resources are used 
 • assessment of professional competence of 
teachers 
 • Improving the quality of educational services 
 • Ensuring the quality of curricular and extra-
curricular offer 
Depending on the results of the evaluation the 
school inspectorate ensures accession university 
school of equivalence classes: 
•Reprezentative units not more than 30% of the 
units evaluated annually 
•Excellence units, not more than 10% of the units 
evaluated annually 
The objectives of the external evaluation carried 
out by the Romanian Agency for Quality 
Assurance in preuniversity education (ARACIP): 
• education compliance and regulations issued by 
the Ministry of Education 
• diagnosis of state school education at national, 
county, local and institutional level 
• determining how schools provide basic 
education for all citizens, with a focus on 
developing key skills 
• valuing meaningful data for decision making 
inspection reports for change and improvement 
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cetățenii ,cu focalizare pe formarea 
competențelor –cheie 
•valorizarea datelor semnificative din rapoartele 
de inspecție pentru fundamentarea deciziilor de 
schimbare și ameliorare 
•identificarea blocajelor structurale și de ordin 
managerial care generează disfuncții în 
activitatea unităților și instituțiilor de învățământ 
•stimularea autonomiei financiare și a 
descentralizării decizionale 
•informarea beneficiarilor asupra eficienței și 
eficacității instituțiilor școlare 
•compatibilizarea sistemului românesc de 
evaluare instituțională cu aquisul comunitar și 
bunele practici europene 
Indicatorii de evaluare a managementului și 
dezvoltarea instituțională  
•management strategic prin: 
•monitorizarea participării  școlare prin 
programe de prevenire a abandonului școlar  
•strategii manageriale –planul strategic de 
dezvoltare și programul managerial ,  
calitatea documentelor manageriale   
•managementul calității prin: 
•politica de personal 
•eficiența utilizării resurselor 
•eficiența investițiilor 
•monitorizarea absolvenților 
•calitatea compartimentelor și serviciilor din 
unitate 
•climatul specific unității 
•colaborarea cu alte unități de învățământ 
prin: 
•calitatea relației între entitate –secții (unitate 
coordonatoare și unități subordonate) 
•colaborarea și relaționarea cu Inspectoratul 
Școlar Județean 
•parteneriate cu școli din țară și 
străinătate,proiecte și programe comune  
 
 
 
 
 
 
 
 

• identify structural bottlenecks and order 
management that generates dysfunctions in 
business establishments and educational 
institutions 
• fostering financial autonomy and 
decentralization of decision 
• informing beneficiaries about the efficiency and 
effectiveness of schools 
• Romanian system compatible with the acquis 
communautaire institutional assessment and good 
European practices. 
 
 
 
 
Indicators for assessing the management and 
institutional development 
• Strategic management by: 
• monitoring school attendance by school dropout 
prevention programs 
• management strategies, strategic plan 
development and program management, quality 
management documents 
• quality management through: 
• personnel policy 
• resource efficiency 
• efficiency investments 
• Monitoring graduates 
• quality and service departments in the unit 
• specific climate unit 
•Collaboration with other schools through: 
• quality of the relationship between the entity-
sections (unit coordinator and subordinate units) 
• Collaboration and networking with the School 
Inspectorate 
• partnerships with schools in the country and 
abroad, projects and joint programs  
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2 . CONTROLUL  ȘI  EVALUAREA  
MANAGEMENTULUI  ȘCOLAR 
EUROPEAN 
 
Politicile organizaţionale generale și formele de 
autonomie la nivelul şcolii  au variat de la ţară la 
ţară,fapt ce a determinat o multitudine de 
modele de responsabilitate şcolară.  
În  prezent pot fi distinse trei tipuri principale de 
organizare(2): 
•în majoritatea ţărilor europene, cele mai înalte 
autorităţi responsabile pentru educaţie,sunt cel 
mai adesea inspectoratele, ele au devenit 
responsabile pentru evaluarea şcolilor în 
contextul autonomiei școlare 
Sistemele de inspecţie pot fi centralizate sau 
delegate.  
De la sfarşitul anilor 1990, în multe țări, 
criteriile folosite pentru evaluarea şcolilor au 
fost supuse standardizării. 
În Spania, unele dintre Comunităţile Autonome, 
cum sunt Andalusia, Catalonia şi Castile-La-
Mancha, au urmat acest model.  
În 2004/2005, Lituania a impus şi ea criterii 
comune pentru evaluările interne şi externe. În 
mod similar, în sistemul de inspecţii care 
funcţionează în Polonia a fost folosită o listă 
uniformă de criterii începand din 2004/2005. În 
Portugalia, din 1999, sistemul de inspecţii are un 
model de „evaluare integrală” care acoperă un 
şir de domenii (organizarea şi managementul 
şcolii, climatul din şcoală, nivelurile atinse de 
elevi etc.). Se intenţionează ca standardizarea 
criteriilor de evaluare, printre altele, să arate 
valoarea adăugată de şcoli dincolo de simpla 
înşiruire de rezultate academice. 
În Anglia, baza pentru toate inspecţiile şcolare 
este Cadrul de Inspecţie trasat de OFSTED. 
În Anglia, este datoria corpului de    inspecţie 
OFSTED – ale cărui puteri au crescut şi a cărui 
independenţă în relaţie cu ministerul a fost 
întărită – să evalueze şcolile. Rapoartele 
OFSTED sunt făcute public și sunt disponibile 
pe internet. 
În Republica Cehă, corpul de inspecţie însărcinat 
cu evaluarea şcolilor are puteri întărite. 
Iniţial, acesta era responsabil doar pentru a se 

2.EUROPEAN SCHOOL MANAGEMENT 
AND EVALUATION CONTROL 
 
 
General organizational policies and forms of 
autonomy at school level varied from country to 
country, which resulted in many school 
responsibility models. 
Today can be distinguished three main types of 
organization(2): 
• In most European countries, the highest authority 
responsible for education, are often 
inspectoratesthey have become responsible for 
evaluating schools in the context of school 
autonomy 
Inspection systems can be centralized or 
delegated. 
Since the late 1990s, in many countries, the 
criteria used to evaluate schools were subject to 
standardization. 
In Spain, some Autonomous Communities such as 
Andalusia, Catalonia and Castile-La-Mancha, 
followed this model. 
In 2004/2005, Lithuania has also imposed 
common criteria for internal and external 
evaluations. Similarly, the inspection system 
operating in Poland was used a uniform list of 
criteria starting in 2004/2005. In Portugal, since 
1999 the inspection system has a model of "full 
assessment" covering a number of areas 
(organization and school management, school 
climate, attainment levels of pupils and so on). It 
is intended that standardization of evaluation 
criteria, among others, to show the value added by 
schools beyond mere enumeration of academic 
achievements. 
In England, the basis for all school inspections is 
outlined by OFSTED inspection framework. 
In England, it is the OFSTED inspection body - 
whose powers have increased and whose 
independence was strengthened in the relationship 
with the ministry - to evaluate schools. OFSTED 
reports are made public and are available on the 
internet. 
In the Czech Republic, the inspection body 
responsible for evaluation of schools has 
reinforced powers. 
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asigura că regulile financiare au fost urmate, dar 
noile reforme ale curriculum-ului, care au intrat 
în vigoare în 2007/08 au lărgit scopul pentru a 
acoperi şi materiile de predare. 
În Germania, Spania şi Austria şcolile sunt 
evaluate prin inspecţii căzute în sarcina 
autorităţii 
superioare responsabile pentru educaţie 
respectiv Länder şi comunităţile autonome. 
Olanda are un sistem similar chiar dacă din 
2007, şcolile care nu sunt considerate cu grad de 
risc nu vor mai fi sistematic monitorizate prin 
inspecţii. 
Bulgaria, Lituania, Portugalia intră şi ele în 
această categorie.În unele dintre aceste ţări, 
inspecţiile sunt cuplate cu evaluări ale 
autorităţilor locale, ca în Republica Cehă, 
Lituania şi Anglia. 
•în al doilea grup de ţări, şcolile sunt 
responsabile, în principal, faţă de autorităţile 
locale – Consiliile locale sau“corpurile 
organizaţionale” care le manageriază. 
În cadrul acestui model, autorităţile educaţionale 
locale au păstrat un rol principal în procesul de 
evaluare. Acest caz se întâlnește în Belgia şi 
Ungaria . 
Ungaria a completat inspecţiile făcute de 
autorităţile locale cu un sistem nou de evaluare a 
şcolilor prin dezvoltarea testelor 
standardizate.Lipsa de experienţă în evaluare a 
multor autorităţi din localităţi mici (care există 
din cauza sistemului administrativ public 
fragmentat al ţării) este cea care explică parţial 
dezvoltarea acestui sistem naţional de evaluare a 
elevilor, pe langa alte lucruri (nevoia de creştere 
a calităţii educaţiei şi o mai bună 
responsabilizare). 
În Danemarca, autorităţile locale răman centrale, 
dar Institutul de Evaluare Danez, înfiinţat în 
1999, are datoria de a face evaluări naţionale 
bazate pe eşantioane de şcoli.  
•unele ţări au rămas la periferia acestui curent de 
evaluare a şcolilor.  
În Bulgaria, şcolile nu sunt supuse unor 
proceduri specifice de evaluare. 
Franţa are o poziţie intermediară: la nivelul 1 
ISCED, şcolile au o autonomie de evaluare 

Initially, it was only responsible for ensuring that 
financial rules were followed, but the new 
curriculum reforms, which came into force in 
2007/08 have expanded to cover materials for 
teaching. 
In Germany, Spain and Austria schools are 
evaluated through inspections fell to the higher 
authority responsible for education - ie 
autonomous Länder and communities. 
The Netherlands has a similar system even since  
2007, schools that are not considered at risk will 
not be systematically monitored through 
inspections. 
Bulgaria, Lithuania, Portugal also fall into this 
category. In some of these countries, inspections 
are coupled with assessments of local authorities, 
the Czech Republic, Lithuania and England. 
• In the second group of countries, schools are 
responsible mainly to local authorities - local 
councils „organizational bodies", that manage 
them. 
In this model, local education authorities have 
maintained a leading role in the evaluation 
process. This is the case in Belgium and Hungary. 
Hungary has completed inspections made by local 
authorities with a new system of school evaluation 
by developing standardized tests. Lack of 
experience in assessing the authority of many 
small towns (which exists because of fragmented 
public administrative system of the country) is 
what partly explains the development of the 
national system of student assessment, among 
other things (need to increase the quality of 
education and better accountability). 
In Denmark, local authorities remain central, but 
the Danish Evaluation Institute, established in 
1999, has a duty to make assessments based on 
national samples of schools. 
• Some countries have remained on the periphery 
of the current school evaluation. 
In Bulgaria, schools are not subject to specific 
evaluation procedures. 
France has an intermediate position: ISCED level 
1, schools have a very limited range of 
assessment; ISCED level 2 assessment procedures 
are being developed and will involve a number of 
agencies whose role is not yet well defined. These 
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foarte limitată; la nivelul 2 ISCED procedurile 
de evaluare sunt dezvoltate şi vor implica un 
număr de agenţii al căror rol nu este încă bine 
definit. Acestea vor include inspectoratele locale 
şi naţionale ca şi corpurile administrative 
regionale (Rectorat des Académies). Ţările 
rămase fără să fie evaluate  sunt din ce în ce mai 
rare. 
În Italia, şcolile nu răspund în faţa unui corp 
specific (cu excepţia unor vizite bianuale ale 
unui auditor pentru scopuri administrative şi de 
contabilitate) dar ele sunt puternic încurajate să 
facă autoevaluări.  
Prin dezvoltarea sistemului standardizat de 
evaluare sub auspiciile Institutului Naţional de 
Evaluare a Educaţiei, Formării şi Predării 
(INVALSI), se intenţionează să se furnizeze 
bănci naţionale de date pentru şcoli. Din anul 
școlar 2009/ 2010 INVALSI este responsabil 
pentru evaluarea valorii adăugate de şcoli prin 
monitorizarea performanţei când copiii încep 
şcoala şi când o termină.(3) 
În tot mai multe ţări şcolile trebuie să răspundă 
faţă de o serie de corpuri (ministere ale 
educaţiei, consilii locale ca şi comunitatea mai 
largă (părinţi, parteneri externi)1.Situaţia din 
Anglia reprezintă tendinţa ca libertăţile să fie 
însoţite de o reţea complexă de responsabilităţi. 
Şcolile din Anglia răspund faţă de nivelul central 
prin inspecţiile OFSTED, faţă de autorităţile lor 
locale şi faţă de un corp guvernamental care 
include reprezentanţi ai acţionarilor principali 
cum sunt părinţii, personalul şi reprezentanţi ai 
comunităţii locale. Autorităţile locale şi 
Secretarul de Stat au putere de intervenţie dacă 
performanţa şcolilor devine un motiv de 
îngrijorare. Mai există şi un sistem de 
responsabilizare dirijat de piaţă, în care 
părinţilor li se oferă o bogăţie de informaţii 
legate de performanţa şcolii (rapoarte OFSTED 
on–line, rezultate la testele şcolare etc.) pentru a 
putea alege şcoala pentru copilul lor. Mai recent 
a fost recunoscută răspunderea pusă în sarcina 
şcolilor prin responsabilizarea multiplă. 
Programul Guvernului „Noi Relaţii cu Şcolile” 

will include local and national inspectorates as 
regional administrative bodies (Rector des 
Academies). Remaining countries without being 
evaluated are becoming increasingly rare. 
In Italy, schools do not report to a specific body 
(with the exception of an auditor biannual visits 
for administrative and accounting purposes) but 
they are strongly encouraged to self-evaluation. 
The development of standardized evaluation 
system under the auspices of the National Institute 
for the Evaluation of Education, Training and 
Teaching (INVALSI), is intended to provide 
national data bank for schools. From the school 
year 2009/2010 INVALSI is responsible for 
assessing the added value of schools by 
performance monitoring when children start 
school and when they finish it.(3) 
In more and more countries schools must respond 
to a number of bodies (ministries of education, 
local councils and the wider community (parents, 
external partners). Situation in England is the 
tendency for freedoms to be accompanied by a 
complex network of responsibilities. 
Schools in England are liable to the central level 
through OFSTED inspections, from their local 
authorities and to a governmental body that 
includes representatives of major shareholders 
such as parents, staff and local community 
representatives. 
Local and Secretary of State have power to 
intervene if school performance is a concern. 
There is also a market-driven accountability 
system in which parents are offered a wealth of 
information on school performance (OFSTED 
reports online school test result and so on) in order 
to choose the school for their child. More 
recently it was recognized responsibility vested 
with the responsibility of multiple schools. 
Government Program "New  Relations with 
Schools" aims to reduce bureaucracy associated 
with these requirements. 
Schools are accountable to the central government 
for budgetary issues and the skills students 
(Ministry has the right to restrict allocations if 
school performance is poor). 
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are scopul de a reduce birocraţia asociată cu 
aceste cerinţe.  
Şcolile răspund în faţa guvernului central atât 
pentru probleme legate de buget cât şi pentru 
competenţele elevilor (ministerul are dreptul să 
restricţioneze fondurile alocate dacă performanţa 
şcolii este slabă). 
Corpurile organizaţionale implicate în evaluarea 
şcolii şi, în plus, şcolile răspund în faţa familiilor 
odată ce libertatea de a alege o şcoală este 
însoţită de un sistem de furnizare a informaţiilor 
pentru familii (rapoartele de inspecţie şi 
rezultatele la teste sunt disponibile on-line). În 
general, responsabilitatea şcolilor către familii s-
a dezvoltat de la mijlocul anilor 1990 cu 
publicarea rezultatelor într-un număr crescând 
de ţări. Aşa s-a întamplat în Republica Cehă, 
Polonia, Portugalia şi Suedia. 
Publicarea s-a facut sub diferite forme: 

• rapoarte de inspecţie on-line 
• rapoarte ale autorităţilor locale  
• rezultate la evaluările standardizate. 

Evaluarea activităților profesorilor în majoritatea 
țărilor din Uniunea  
Europeană se face de către un corp de inspectori 
. 
În Anglia se realizează inspecții formale la 
fiecare 4 ani.În Austria inspecția școlară se face 
de către autoritatea educațională federală din 
landuri și districte. 
Cele mai dese inspecții au loc în primii doi ani 
din perioada de probă a directorului numit. 
Sarcina inspectorilor este de a promova calitatea 
în educație.Numărul lor este de 240 iar 
constatările făcute în urma inspectării sunt 
transmise atât școlii cât și membrilor 
guvernului.Aceștia au obligația să întocmească 
un raport anual publicat primăvara prin care 
societatea daneză sunt informate despre starea 
educației. 
În Finlanda ,evaluarea activității didactice a 
profesorilor se realizează de către directori și 
inspecții de la nivelul central. 
În Franța pentru evaluarea învățământului 
profesional se formează echipe de inspecție în 
care sunt cuprinși și reprezentanți ai companiilor 

Organizational bodies involved in school 
evaluation and in addition, schools are 
accountable to families once the freedom to 
choose a school is accompanied by a system of 
providing information to families (inspection 
reports and test results are available on-line). 
In general, the responsibility of schools to families 
developed from the mid-1990s with the 
publication of an increasing number of countries. 
This happened in the Czech Republic, Poland, 
Portugal and Sweden. 
Publication has been made in various forms: 
• inspection reports online 
• reports of local authorities 
• results from standardized assessments. 
Teacher evaluation activities in most EU countries 
is done by a body of inspectors. 
In England, formal inspections are carried out 
every 4 years. In Austria the school inspection is 
done by the educational authority of the federal 
provinces and districts. 
All special corps of inspectors appointed control 
and evaluate the school directors. 
To align educational standards in society 
standards and technical vocational schools were 
integrated into the curriculum quality criteria 
taken from industry. 
In Belgium there is an evaluation system for 
principals. Inspection is carried out at the French 
and Flemish communities. 
In Denmark inspection in professional school 
education is done both by officers and members of 
trade unions and employers' organizations in 
education. 
Most often inspections take place during the first 
two years of probation of the appointed Director. 
Inspectors task is to promote quality in education. 
Their number is 240 and the findings from the 
inspection are sent to the school and members of 
government. They are required to prepare an 
annual report published in spring through which 
the Danish society is informed about the state of 
education. 
In Finland, the evaluation of the teaching is done 
by directors and inspections at the central level. 
In France for vocational evaluation are formed 
inspection teams in which are comprised 
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aflate în parteneriat cu școlile respective.   
La școlile primare evaluarea directorilor se 
realizează de către inspectorul Educației 
Naționale iar pentru școlile secundare evaluarea 
directorilor se face de reprezentanți ai 
ministrului în plan regional(recteurs d academie) 
și de directori departamentali din 
minister(inspecteurs d academie) 
În Germania inspecția se realizează pe mai multe 
planuri: 
• pe plan didactic -se urmărește activitatea 
elevilor și rezultatele obținute de aceștia 
conform standardelor propuse 
• pe plan în ceea ce privește managementul 
resurselor umane-se urmărește modul de 
îndeplinire a sarcinilor profesionale și 
extrașcolare de către profesorii diriginți 
• pe plan legislativ-se urmărește respectarea 
legislației în domeniul 
managementului,contabilității,secretariatului 
școlilor 
În Grecia evaluarea școlilor este realizată de 
către evaluatori numiți din partea prefecturilor la 
nivele regionale. 
În Portugalia, controlul și evaluarea pentru 
domeniul profesional se realizează de către 
delegați regionali,reprezentanți ai autorității 
centrale. 
 

representatives of companies in partnership with 
schools. 
Primary school directors evaluation is performed 
by the inspector of Education and for secondary 
school directors is done evaluating the 
representatives of the regional minister (recteurs d 
academy) and the Director of the Department of 
Ministry (inspecteurs d academy). 
In Germany the inspection is performed on several 
levels: 
• On the teacher - student activity aims and results 
of these proposed standards 
• the plan in terms of human resource management 
- seeking the fulfillment of professional duties by 
teachers and school headmasters 
• the legislative plan seeks compliance in 
management, accounting, Secretariat schools 
In Greece the evaluation of schools is done by 
assessors appointed by the prefectures regional 
levels. 
In Portugal, controlling and evaluating the 
professional field is carried out by regional 
delegates, representatives of the central authority. 
Procedure for assessing the business manager of 
the EU varies from country to country depending 
on the specifics of each: 

Table 1. Forms of assessment activity manager from EU - Data collected in the project LLP - ldv/vetpro/2010/104 
COUNTRY FORMS OF ASSESSMENT 
ENGLAND School inspection procedure includes evaluation 
AUSTRIA Assessment is carried out by teachers and 

inspectors depending on the case 
BELGIUM There is no standard procedure for assessing 
DENMARK After two years of temporary service 
GREECE During recruitment procedures and every four 

years 
GERMANY Assessment is done at promotion and transfer 
FRANCE At primary level assessment is made by the 

inspector and at secondary level assessment is done 
by recteur 

FINLAND Assessment is done before reelection 
IRLAND Director evaluation at primary school is part of the 

assessment 
At the secondary level there is no procedure for 
assessing directors 
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ITALY Directors are assessed annually but with little 
impact on their career 
 

LITHUANIA There is no form of institutional evaluation 
LUXEMBURG Not to be assessed 
NETHERLANDS Evaluation is done by bevoegd gezag 
POLAND The director is denoted by a regional educational 

director 
SPAIN Assessment is carried out by inspectors as part of 

the school assessment procedure 
SWEDEN Domains partial assessments are carried out by the 

National Agency for Evaluation 
 

 

CONCLUZII  

Ca structură a etapelor de evaluare a unităților 
școlare așa cum este desfășurată în țările europene 
analizate se poate observa faptul că ele sunt 
aceleași cu cele din România cu excepția ultimei 
etape urmările evaluării Rezultatele acestei etape 
sunt comunicate și publicate în țările U.E.analizate 
iar acest aspect nu se regăsește în România.Nu 
există în România o clasificare a școlilor în funcție 
de performanțe și nici o monitorizare efectuată de 
autoritățile locale. 
Autoritățile locale atât din țările U.E. cât și din 
România au în proprietate școlile dar în țările 
analizate gradul de implicare a autorităților locale 
este foarte crescut. 
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CONCLUSION 
 
The structure of the stages of evaluation of 
schools as conducted in European countries 
analyzed, it can be seen that they are the same 
as in Romania except for the last stage - after 
evaluation. The results of this phase are 
communicated and published in the EU, 
analyzed and this is not the case in Romania. In 
Romania there is no classification of schools 
according to performance and no monitoring by 
authorities. 
Local authorities from both countries E.U. and 
in Romania own schools but in the analyzed 
countries the involvement of local authorities is 
very high. 
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