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Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi unitățile de învățământ din reţeaua școlară s-au
bucurat de o imagine instituţională bună în comunitate, imagine care s-a manifestat atât în domeniul
relaţiilor publice, cât şi în relaţiile cu mass-media. Inspectoratul Şcolar Judeţean a practicat o relaţie
transparentă cu mass - media locală şi naţională, a răspuns prompt întrebărilor despre viaţa şcolii
dâmboviţene, furnizând toate informaţiile solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică.
În conformitate cu art. 5 alin. 1) din Legea 544/2001 actualizată, Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița a elaborat un program cu partenerii sociali, mass-media și publicul, prin care se oferă
posibilitatea informării acestora privind următoarele documente:
- Plan managerial anual, rapoarte anuale și semestriale privind starea învățământului,
strategiile, programele şi procedurile operaționale proprii;
- Organigrama instituției, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de
audiențe;
- Graficele semestriale de inspecții;
- Prevederile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, regulamentele,
metodologiile și notele Ministerului Educației Naționale;
-

Datele de contact ale instituției: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail
şi adresa paginii de Internet;

-

Sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil.
Toate informațiile de interes public prevăzute de lege pot fi consultate și pe site-ul instituției

www.isj-db.ro
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Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a asigurat comunicarea cu mass-media pe mai multe
componente:


redactarea şi transmiterea comunicatelor şi informaţiilor de presă pe teme de interes
general, referitoare la activitatea Inspectoratului Şcolar şi a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din judeţ;



elaborarea de articole pentru publicații specializate (Tribuna învățământului, Graiul
Dâmboviței, Esențial în educație);



organizarea de conferinţe de presă, elaborarea şi editarea materialelor pentru mapele de
presă;



participarea reprezentanţilor I.S.J. la emisiuni TV pe teme educaţionale;



invitarea presei locale și naționale la manifestările și evenimentele organizate de I.S.J. și
unități de învățământ din județ;



publicarea pe site-ul I.S.J. a unor anunțuri/articole informative/comunicate de presă
pentru mediatizarea celor mai importante evenimente derulate în I.S.J și în unitățile școlare
din județ;



transmiterea de informaţii în vederea participării mass-media la evenimentele de larg
interes;



menţinerea legăturii permanente cu jurnaliştii pe teme din domeniul învăţământ;



răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor massmedia;



consilierea unităţilor de învăţământ din judeţ în probleme legate de comunicarea cu massmedia.
Inspectoratul Şcolar Judeţean a organizat conferinţe de presă pentru promovarea acţiunilor

realizate în sistem şi a răspuns cu promptitudine solicitărilor presei sau invitaţiilor de a participa la
emisiuni televizate/ radio pe probleme importante ale învăţământului, acţiuni ce au condus la crearea
unei imagini pozitive a instituţiei.
Este de remarcat, de asemenea, colaborarea Inspectoratului Şcolar cu Instituţia Prefectului,
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Târgovişte, Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie
Socială, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul pentru situaţii
de urgenţă „Basarab I”, Autoritatea de Sănătate Publică, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, Inspectoratul Judeţean de Protecţie a Mediului, Universitatea ,,Valahia’’ Târgovişte,
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primării, consilii locale, agenţi economici, ONG-uri, relaţii bazate pe comunicare eficientă şi
informare reciprocă.
În anul 2014, învăţământul din judeţul Dâmboviţa a beneficiat de implicarea directă, din
partea autorităţilor locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, părinţilor, sindicatelor (activităţi
concretizate prin protocoale de colaborare şi parteneriate):


Inspectoratul Şcolar Judeţean a asigurat cu sprijinul autorităţilor locale (primării, consilii

locale) administrarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ, derularea Programului de reabilitare
şcoli, cu respectarea prevederilor Legii educației cu privire la finanţarea învăţământului de stat,
derularea programelor locale/ judeţene iniţiate de unităţile şcolare/ I.Ș.J. sau a celor cu finanţare
externă;


Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Târgovişte au sprijinit

Inspectoratul Şcolar în derularea proiectelor educaţionale iniţiate de către I.S.J.;


s-au derulat parteneriate, proiecte şi programe cu instituţii publice, organizaţii, fundaţii

cu atribuţii în plan educativ: Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul pentru situaţii de
urgenţă „Basarab I”, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale,
Agenţia pentru Protecţia Mediului, Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog, Asociaţia „Cultul
Eroilor”, Organizaţia „Salvaţi copiii”, „Crucea Roşie”, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional, Olimpicii cunoaşterii, Muzeul Judeţean de Istorie;


colaborarea cu C.L.D.P.S.F.P. Dâmboviţa a constat în identificarea priorităţilor de

calificare profesională, care are ca scop adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul
profesional şi tehnic la nevoile de dezvoltare socio-economice corelate cu cele ale regiunii SUD
MUNTENIA;


proiectul reţelei şi numărul locurilor la învăţământul post-gimnazial pe forme de

învăţământ a fost realizat pe baza unor studii făcute pentru fundamentarea planului de şcolarizare cu
sprijinul AJOFM Dâmboviţa;


parteneriatul cu agenţii economici a constat în realizarea activităţilor de instruire practică

a elevilor de la învăţământul profesional şi tehnic şi în elaborarea Curriculumului în dezvoltare
locală;


colaborarea cu furnizorii de formare s-a concretizat în acţiuni de informare şi orientare

privind cariera, dar şi în derularea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice
(perfecţionare, grade didactice) prin Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic;
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parteneriatul cu părinţii a avut scop informarea şi formarea acestora în vederea adoptării

şi practicării metodelor de educare pozitivă, implicarea susţinută a familiei în viaţa şcolii. Cu
sprijinul părinţilor s-au urmărit: cunoaşterea particularităţilor de vârstă a copiilor/elevilor,
identificarea nevoilor copiilor/ elevilor, prevenirea comportamentelor abuzive, corectarea
comportamentelor inadecvate, şcolarizarea elevilor, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar,
orientarea şcolară şi profesională, îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ;


parteneriatul social cu sindicatele a vizat o serie de activităţi în care,

prezenţa

sindicatului era obiectiv necesară, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În cadrul
acţiunii de mişcare a personalului didactic, reprezentanţii sindicatului au fost prezenţi la toate
etapele, având şi acces liber la toate documentele. Reprezentanţii sindicatului au fost invitaţi la
şedinţele Consiliului de administraţie al I.S.J., unde au participat la dezbaterile legate de buna
administrare a învăţământului dâmboviţean şi au semnalat disfuncţionalităţi identificate în sistem de
către membrii de sindicat.

În anul 2014, s-a monitorizat activitatea de soluţionare a unui număr de 71 petiţii, prin care s-a
solicitat remedierea/soluționarea unor

disfuncţionalităţi

semnalate în unități de învăţământ

preuniversitar din judeţul Dâmbovița.
Problemele ridicate în scrisorile, reclamaţiile, sesizările şi contestaţiile depuse şi la audienţe
au fost rezolvate de către inspectorii desemnaţi de conducerea I.Ş.J. Aspectele reclamate de
petiţionarii care s-au adresat Inspectoratului şcolar sunt legate de probleme de încadrare, continuitate
pe post, detaşări, recunoaşterea vechimii la catedră, comportament necorespunzător al unor directori
şi cadre didactice, cazuri de violenţă între elevi sau de agresiune verbală şi fizică asupra elevilor de
către cadre didactice, solicitarea de microbuze şcolare, obligativitatea frecventării cursurilor de către
elevii de cetăţenie străină, înfiinţarea de noi grupe de grădiniţă, starea necorespunzătoare a clădirii
şcolii.
Petiţionarii care s-au adresat Consiliului Judeţean Dâmboviţa au semnalat probleme referitoare
la comportament necorespunzător al unor directori şi cadre didactice, starea necorespunzătoare a
clădirii şcolii.
Soluţionarea sesizărilor şi petiţiilor de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a fost
făcută în termenul prevăzut de lege, neînregistrându-se întârzieri în transmiterea răspunsurilor. S-au
analizat operativ progresele înregistrate/disfuncţiile apărute în vederea stimulării, valorificării,
rezolvării şi eliminării acestora la timp, cu eficienţă şi obiectivitate.
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Responsabil Comunicare și relația cu mass-media,
Inspector școlar, Mihaela ANTON
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