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I. ARGUMENT 

 
        Monitorizarea programelor privind accesul la educaţie are în vedere aplicarea strategiilor României şi ale Uniunii Europene care grupează principalele 

domenii de politici şi instrumente:  

1. Tinerii care părăsesc prematur sistemul de educaţie: UE defineşte tinerii care părăsesc prematur sistemul de educaţie ca fiind acele persoane cu 

vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani care au finalizat cel mult învăţământul gimnazial şi care nu sunt cuprinşi în nici o formă de educaţie sau formare 

profesională. Tinerii care părăsesc prematur sistemul de educaţie sunt prin urmare acei tineri care au finalizat doar învăţământul preşcolar, primar, 

secundar inferior sau nu mai mult de doi ani din ciclul secundar superior şi acei tineri care au finalizat un sistem de educaţie prevocaţională şi 

vocaţională, care nu le-a permis obţinerea unui Certificat de Capacitate. 

2. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie: indicatorul Comisiei Europene măsoară acel procent de tineri care au finalizat doar 

învăţământul preşcolar, primar, secundar inferior sau superior şi care au declarat, prin urmare, că nu au primit nici un fel de educaţie sau instruire în 

cele patru săptămâni care precedă ancheta.  

3. Participarea adulţilor la procesul de învăţare de-a lungul vieţii 

În vederea creşterii participării adulţilor la procesul de învăţare de-a lungul vieţii, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare: 

Până în 2020, în medie cel puţin 15 % dintre adulţi ar trebui să participe la programele de învăţare de-a lungul vieţii. 

Diminuarea numărului de persoane cu nivel scăzut al competenţelor de bază 

Pentru a garanta că toţi cursanţii ating un nivel adecvat al competenţelor de bază, în special citire, matematică şi ştiinţe: 

Până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte ar trebui să fie mai mic de 15 %. 

Creşterea numărului de persoane care frecventează învăţământul terţiar 

Dată fiind cererea tot mai mare de absolvenţi ai învăţământului terţiar, şi recunoscând totodată importanţa egală a educaţiei şi formării profesionale: 

Până în anul 2020, proporţia persoanelor de 30-34 de ani care frecventează învăţământul terţiar  ar trebui să fie de cel puţin 40 %. 

Diminuarea ratei de abandon şcolar timpuriu 

Ca o contribuţie la garantarea faptului că un număr maxim de cursanţi îşi finalizează educaţia şi formarea: 

Până în 2020, proporţia abandonului şcolar timpuriu din sistemele de educaţie şi formare ar trebui să fie sub 10 %. 
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II. PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL ACCESULUI LA EDUCAŢIE 
 

Strategia de guvernare în domeniul accesului la educație vizează : 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional. 

 Dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar. 

 Creșterea gradului de calificare, în vederea scăderii șomajului în rândul tinerilor, prin Programul A Doua Șansă - învățământ primar și secundar inferior. 

 Asigurarea învăţământului pentru minorităţile naţionale și pentru grupurile dezavantajate. 

 Sprijinirea comunităților de români din străinătate, pentru o reintegrare facilă la întoarcerea în țară. 

Strategiile privind părăsirea timpurie a şcolii conțin elemente de prevenire, intervenţie și compensare.  

1. POLITICILE DE PREVENIRE au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a şcolii înainte de apariţia primelor probleme. Astfel de probleme optimizează 

prevederile sistemului de educaţie şi formare profesională de a spori randamentul şcolar şi de a îndepărta obstacolele din calea succesului educaţional. Ele 

îşi propun să pună, din timp, baze solide, astfel încât copiii să îşi dezvolte potenţialul şi să se integreze în şcoli. Instrumentele politicilor de prevenire includ:  

 Un sistem de educaţie timpurie de bună calitate este benefic pentru toţi copiii şi este, în special, relevant pentru aceia care vin din medii 

defavorizate, inclusiv imigranţii şi romii. Facilităţile trebuie să fie de calitate, accesibile din punct de vedere financiar, să aibă un personal adecvat şi 

să fie accesibile familiilor care provin din medii defavorizate.  

 Diversificarea ofertei educaţionale, prin extinderea oportunităţilor de educaţie şi pregătire profesională, dincolo de vârsta la care se termină 

învăţământul obligatoriu , care poate influenţa comportamentul tinerilor şi al familiilor acestora şi poate duce la rate mai mari de finalizare a 

ciclului secundar superior.  

 Promovarea unor politici active de desegregare şi acordarea unui sprijin suplimentar școlilor din zonele defavorizate, sau care au un număr mare 

de elevi care vin din medii defavorizate, din punct de vedere social şi economic, le vor ajuta pe acestea să îşi diversifice componenţa socială şi să îşi 

diversifice oferta educaţională.  

Sublinierea valorii diversităţii lingvistice şi sprijinirea acelor copii care au o altă limbă maternă, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor de limbă necesare 

procesului de învăţare, fie că este vorba despre altă limbă sau de limba lor maternă, precum şi acordarea de sprijin cadrelor didactice în vederea predării 

unor grupe de elevi cu grade diverse de competenţă lingvistică.  
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 Implicarea mai intensă a părinţilor, printr-o intensificare a colaborării acestora cu școala și prin crearea de parteneriate între școli și părinţi, poate 

contribui la o mai bună motivare a elevilor.  

 Sporirea flexibilității și a permeabilităţii traseelor educaţionale, de exemplu prin modularizarea cursurilor sau alternarea orelor de învăţare cu 

orele de practică; vine mai ales în sprijinul acelor elevi cu performanţe mai scăzute. Mai mult, preîntâmpinarea repetării anului școlar și înlocuirea 

acestei formule cu una în care să primeze sprijinul individual, flexibil a fost asociată cu o rată mai scăzută a părăsirii timpurii a şcolii.  

 Consolidarea rutelor de formare profesională și sporirea atractivităţii și flexibilităţii acestora le oferă alternative credibile elevilor care sunt mai 

expuși fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Prevederile ÎPT (domeniul educaţiei şi al formării profesionale), bine integrat în sistemul general de 

educaţie și formare, permit utilizarea de rute alternative în cadrul educaţiei secundare și terţiare.  

2. POLITICILE DE INTERVENŢIE au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a şcolii, prin îmbunătăţirea calităţii educaţiei și formării la nivelul instituţiilor 

educaţionale, printr-o reacţie promptă la primele semne date de elevi și printr-un sprijin susţinut acordat acelor elevi sau grupuri de elevi care sunt expuși 

riscului de părăsire timpurie a şcolii. Ele vizează toate nivelurile educaţionale, începând cu educaţia timpurie și terminând cu educaţia secundară. La nivelul 

școlii sau al instituţiei de învăţământ, strategiile utilizate pentru a reduce rata de părăsire timpurie a şcolii se află la baza întregii politici de dezvoltare 

instituţională. Ele au scopul de a crea un mediu de învăţare pozitiv, de a consolida calitatea și inovaţia la nivel pedagogic, de a spori calitatea competenţelor 

corpului didactic în vederea unei abordări corecte a diversităţii sociale și culturale, precum și în vederea dezvoltării unor tactici adecvate de combatere a 

violenţei și intimidării în școală.  

Politicile de intervenţie la nivelul școlii sau al instituţiei de învăţământ includ: 

Transformarea școlilor în comunităţi de învăţare care să se bazeze pe o imagine de dezvoltare instituţională comună tuturor beneficiarilor, prin utilizarea 

experienţei și cunoștinţelor tuturor acestora, prin crearea unui mediu confortabil, care să inspire și să încurajeze libertatea de gândire, motivându-i astfel pe 

tineri să își continue educaţia și instruirea.  

 Perfectarea unor sisteme care să identifice primele semne de risc, ceea ce oferă posibilitatea de a fi luate măsuri prompte înainte ca problemele să se 

manifeste și înainte ca elevii să înceapă să se distanţeze de școală, să lipsească sau să o abandoneze.  

 O strânsă legătură cu părinţii și cu alte organizaţii relevante din afara școlii, cum ar fi: serviciile comunitare din zonă, care reprezintă emigranţii sau 

minorităţile, asociaţiile sportive și culturale, angajatorii sau organizaţiile societăţii civile, ceea ce facilitează găsirea unor soluţii holistice pentru ajutarea 
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acelor elevi din grupele de risc și mediază apelarea la sprijin din exterior, la psihologi, asistenţi sociali, servicii comunitare sau asociaţii culturale. Acest 

lucru poate fi facilitat de mediatorii din comunitatea respectivă, capabili să susţină comunicarea cu părinții și copiii din aceste grupe de risc și să reducă 

gradul de neîncredere al acestora în școală.  

 Susţinerea și sprijinirea continuă a eforturilor depuse de cadre didactice în munca lor cu elevii din grupele de risc, condiţie de bază pentru eficacitatea 

măsurilor luate la nivel de instituţie. Cursurile de pedagogie, precum și cursurile ulterioare de perfecţionare pentru cadre didactice și pentru personalul 

administrativ din cadrul școlii sunt menite să îi ajute pe aceștia să abordeze corect problema diversităţii la clasă și să îi susţină pe elevii provenind din 

medii defavorizate socio-economic, conducând la rezolvarea eventualelor situaţii dificile care pot apărea în procesul de predare.  

Politicile de intervenţie la nivel individual au scopul de a asigura un set de mecanisme, care pot fi adaptate în funcţie de nevoile fiecăruia dintre elevii care 

riscă să părăsească școala prematur. Ele se concentrează pe dezvoltarea personală în vederea creării unui sistem de rezistenţă la factorii de risc și în vederea 

depășirii dificultăţilor de natură socială, cognitivă sau emoţională cu care se pot confrunta elevii din grupul de risc.  

Politicile de intervenţie la nivel individual pot include: 

 Mentoratul - îi ajută pe elevi să depășească dificultăţile de învăţare, sociale sau personale. Fie că este vorba de o interacţiune elev-profesor 

(mentorat) sau o interacţiune între profesor și un grup mic de elevi (tutorat), elevii primesc asistenţă direcţionată, adesea din partea corpului 

didactic, membrilor comunităţii sau chiar a colegilor lor.  

 Adaptarea predării în funcţie de nevoile elevilor, printr-o consolidare a abordărilor individuale de învăţare și prin acordarea de sprijin elevilor din 

grupele de risc - îi ajută pe aceștia să se adapteze cerinţelor educaţiei formale și să depășească obstacolele create de sistemul de educaţie și formare 

și, în acest fel, contribuie la preîntâmpinarea repetării anului școlar.  

 Consolidarea unui sistem de îndrumare și consiliere - acordă elevilor sprijin în alegerea carierei potrivite, în procesul de tranziţie de la un nivel 

educaţional la altul sau din sistemul educaţional în sistemul de angajat. Se reduce, astfel, riscul unor decizii neadecvate, bazate pe așteptări false sau 

pe informaţii insuficiente. Tinerii sunt ajutaţi să ia decizii care să corespundă ambiţiilor, intereselor și talentelor lor.  

 Asigurarea accesului la sprijin financiar pentru acei tineri a căror situaţie economică e posibil să aibă drept rezultat părăsirea timpurie a şcolii. 

Acolo unde se consideră potrivit, astfel de sprijin poate fi acordat în baza unor condiţii sau poate fi în strânsă relaţie cu măsurile suport din asistenţa 

socială.  
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3. POLITICILE DE COMPENSARE au scopul de a ajuta să se reintegreze, într-un program de educaţie, acele persoane care au părăsit prematur sistemul de 

educaţie, oferindu-le acestora căile adecvate prin care să poată reintra în programul de educaţie și formare profesională și să dobândească acele calificări pe 

care nu le-au obţinut. Politicile de compensare includ: 

 Programe de reintegrare școlară „a doua șansă”, care oferă medii de învăţare ce sunt menite să răspundă nevoilor specifice ale tinerilor care au părăsit 

prematur sistemul de educaţie, să recunoască și să identifice cunoștinţele existente și să le susţină demersul. Aceste programe sunt diferite de cele 

școlare, atât în ceea ce privește abordările organizaţionale, cât și cele pedagogice și sunt adesea caracterizate de grupuri mici de studiu, de predare 

personalizată, adaptată vârstei cursanţilor, inovativă, precum și de trasee educaţionale flexibile. Pe cât posibil, aceste programe trebuie să fie accesibile 

și gratuite.  

 Asigurarea unor diferite căi de reintegrare în sistemul de educaţie și formare profesională consacrat. Cursurile de tranziţie, cu un accent deosebit pe 

îndrumare, pot fi de un real folos în depășirea momentului anterior de eșec și în revenirea persoanei în sistemul educaţional consacrat.  

 Recunoașterea și validarea cunoștinţelor deja asimilate, inclusiv a competenţelor dobândite prin intermediul unei învăţări non-formale, în afara 

metodelor consacrate, lucru care sporește încrederea în sine și imaginea de sine a tinerilor și facilitează reintegrarea acestora în sistemul de educaţie.  

 Sprijin individual direcţionat, prin combinarea sprijinului de ordin social, financiar, educaţional și psihologic pentru tinerii cu dificultăţi. 

Strategii Naționale privind accesul egal la educaţie:  

1) Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020;  

2) Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români ce aparțin minorității rome 2012-2020;  

3) Viziunea Strategică pentru promovarea Incluziunii Sociale și Reducerea Sărăciei 2014-2020;  

4) Strategia Națională privind incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020;  

5) Strategie Națională de Competitivitate 2014-2020;  

6) Strategie Națională pentru Politica de Tineret 2014-2020;   

7) Strategia Națională pentru Agenda Digitală a României;  

8) Cadru Strategic pentru Învățarea pe Tot Parcursul Vieții 2014-2020;  

9) Cadru Strategic pentru Învățământul Terțiar 2014-2020.  
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III. CADRUL STRATEGIC 
 
 
III.1. VIZIUNEA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
Educaţie de calitate pentru formarea unei generaţii competitive pe piaţa naţională şi europeană a muncii. 
 
III.2 MISIUNEA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa este o instituţie publică menită să asigure activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înailte 
standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea şi optimizarea calităţii 
învăţământului, oferind beneficiarilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, dobândirea de competenţe diversificate, în şcoli rurale şi urbane moderne, pentru 
consolidarea procesului şi pentru o bună incluziune socială, respectând principiul egalităţii de şanse şi de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere, în 
actualul context european. 
 
III.3 PRINCIPII ŞI VALORI 

 principiul echităţii şi egalităţii de şanse; 

 principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie 

 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale 

 principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional 

 principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei,  

 principiul promovării interculturalităţii 

 principiul calităţii; 

 principiul eficienţei manageriale şi financiare; 

 principiul descentralizării ; 

 principiul transparenţei şi răspunderii publice; 

 principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor; 

 principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

 principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi; 

 principiul educaţiei incluzive; 

 principiul respectării diversităţii culturale; 

 principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social; 

 principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; 

 principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră. 
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Analiza mediului intern şi extern  (Diagnoză – Analiza Swot la începutul anului şcolar 2017 – 2018) 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 
 

 asigurarea încadrării, în majoritatea şcolilor, cu personal  

didactic calificat; 

 atragerea unora dintre tinerii care au abandonat şcoala în programe de 

tip „A doua şansă”, în unele zone socio-economice dezavantajate ale 

judeţului; 

 interes crescut al unui număr mare de cadre didactice preocupate de 

propria formare şi dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă 

şi postuniversitare; 

 preocuparea personalului din învăţământ pentru inovare, pentru 

diseminare de bune practici, pentru publicarea de articole, participarea la 

simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă; 

 asigurarea unei comunicări eficiente cu unităţile şcolare, prin utilizarea 

site-ului ISJ; 

 derularea unor parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, 

prin programe specifice şi proiecte implementate la nivelul unităţilor 

şcolare şi al I.Ş.J. Dâmboviţa. 

 

 accesul limitat al tinerilor din mediul rural la învăţământ din cauza lipsei 

condiţiilor materiale; 

 număr insuficient de cabinete de orientare şcolară şi profesională şi de 

consilieri şcolari; 

 decalajele pronunțate între condițiile oferite elevilor și cadrelor  didactice 

din mediul urban respectiv rural; 

 uzura morală şi fizică a reţelelor de calculatoare în unele unităţi şcolare; 

 preocupare  scăzută pentru individualizarea/ diferenţierea învăţării, în 

raport cu nevoile/interesele elevilor; 

 slaba  preocupare pentru diversificarea metodelor de predare –evaluare, 

cât şi de integrare a celor moderne, studiate în activităţile de formare prin 

proiecte europene, în activitatea didactică curentă; 

 disfuncţionalităţi  în realizarea evaluării de proces; 

 înregistrarea unei rate nesatisfăcătoare a abandonului şcolar în zonele 

socio-economice defavorizate ale judeţului. 

 
 

Oportunităţi 

 

Ameninţări 

 derularea  unui număr mare de proiecte strategice de către M.E.N.; 

 finanţarea prin fonduri europene a unui număr mare de proiecte 

strategice derulate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în calitate 

de solicitant sau partener ; 

 finanţarea unităţilor de învăţământ din fonduri guvernamentale şi 

nonguvernamentale; 

 înregistrarea unui declin demografic general, accentuat pentru populaţia 

tânără, cu reduceri semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în 

paralel cu îmbătrânirea populaţiei; 

 diminuarea interesului familiei de a susţine pregătirea şcolară a copilului şi 

de a-i monitoriza timpul liber; mentalitatea unor familii de a consideră că 

asigurarea succesului şcolar este responsabilitatea exclusivă a şcolii;  
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 existenţa unor standarde naţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 sprijinirea elevilor provenind din medii socio-economice defavorizate prin 

programe guvernamentale; 

 posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.N.; 

 varietatea ofertei educative la nivel naţional şi judeţean. 

 slaba implicare a familiei şi a comunităţii locale în procesul de luare a 

deciziilor la nivelul unităţilor de învăţământ; insuficienta colaborare a 

părinţilor cu şcoala, în unele comunităţi; 

 lipsa  iniţiativelor private sau de sprijin comunitar pentru dezvoltarea şi 

susţinerea actului educaţional; 

 insuficientă conştientizare de către părinţi a  rolului lor de principal partener 

educaţional al şcolii. 

 
III.4 OBIECTIVE GENERALE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 
 
1. Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ 
Obiective specifice: 
1.1. Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de elevi și a unor programe 
complementare 
1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor  și specificului local 
1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale și examenul de bacalaureat național  
 

2. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin 
transparență decizională, creșterea capacității instituțonale, efiecientizare,  în scopul creșterii calității în educație 
Obiective specifice: 
2.1  Asigurarea cadrului legal  și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate 
2.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor 
manageriale 
2.3. Creșterea competențelor specifice managementului clasei/lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi în diverse 
programe de formare, inclusiv prin participarea la mobilități transnaționale  
 

3. Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea 
accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor  în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor 
Obiective specifice: 
3.1. Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea  accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu din 
județul Dâmbovița  
3.2. Îmbunătățirea frecvenței elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a 
abandonului școlar, a fenomenelor de violență  
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 
OBIECTIV GENERAL 1 

Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ 
 

OBIECTIV SPECIFIC  
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1.1. Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui 
curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor 
elevi/grupuri de elevi, în cadrul lecțiilor și al unor 
programe complementare 

 

1.1. 1. Participarea la educație a elevilor cuprinși în programe destinate  grupurilor vulnerabile / 
copiilor / elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (din învățământul special și de masă), precum 
și celor destinate elevilor capabili de performanță  
1.1.2. Cuprinderea în învăţământul de masă a copiilor cu CES orientaţi către învăţământul de 
masă/ cu forme de protecție specială 
1.1.3. Includerea în programe de educație remedială elevilor cu deficiențe de învățare  
1.1.4. Obținerea unei rate de promovare de cel puțin 60 % a elevilor cuprinși în programe de 
educație remedială (în școlile din sector) 

 
 

Nr. crt. ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABIL INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 

1. 
Adecvarea planului managerial 
propriu și graficului de activități la 
documentele manageriale ale ISJ; 
aplicarea consecventă a 
procedurilor, a instrumentelor şi a 
criteriilor de evaluare specifice  

 
An școlar  
2017 – 2018 

 Inspectorul şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie, 
în colaborare cu inspectorii 
şcolari – Curriculum şi 
inspecţie şcolară 

 

 respectarea metodologiei de 
organizare și desfășurare a 
inspecției școlare; 

 respectarea procedurilor 
interne ISJ și a termenelor 
stablite. 

 rapoarte de 
inspecție 

 procedurile 
elaborate 

2. Verificarea prin inspecţie şcolară a 
aplicării documentelor de politică 
educaţională în domeniul 
curriculum-ului şi a finalităţilor pe 
nivele de şcolarizare; 
monitorizarea planificării, 
organizării şi derulării procesului 
didactic cu respectarea 

An școlar  
2017 – 2018 

 Inspectorul şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 

 Inspectorii școlari – 
Curriculum și inspecție 
școlară 

 aplicarea noului plan-cadru, a 
programelor școlare în vigoare 
și a metodologiilor MEN; 

 existenţa planurilor cadru, a 
programelor şcolare, a 
planificărilor în toate unităţile 
de învăţământ; 

 adecvarea proiectării 

 procese verbale ale 
inspecţiilor 

 fișe de monitorizare 
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programelor în vigoare (ex. 
pentru A doua şansă) 

curriculumului la programele 
școlare în vigoare. 

3. Derularea la nivelul unităților de 
învățământ a unor programe de 
activitate diferențiată pentru 
progres în învățare (în cadrul 
lecțiilor, al programelor de 
educație remedială și al unor 
programe de pregătire a elevilor 
capabili ce performanță) 

An școlar  
2017 – 2018 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie  

 includerea, în documentele de 
proiectare managerială a 
unităților de învățământ, a 
unor acțiuni specifice 
desfășurării activității de 
învățare diferențiată / 
remedială/ pregătire 
suplimentară 

 planul managerial al 
unităților de 
învățământ; 

 graficul activităților 
remediale 

 fișe de monitorizare 
  

4. Organizarea și desfășurarea 
concursurilor și olimpiadelor 
şcolare din calendarul M.E.N., 
respectiv al ISJ Dâmbovița 
 
 
 

Conform 
calendarului 
stabilit de 
M.E.N. / ISJ 
Dâmbovița 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 

privind accesul la educaţie  (în 
calitate de membru în 
Comisia națională Geografie) 

 elaborarea subiectelor pentru 
etapele locale, județene, 
naționale 

 participarea la etapele locale, 
județene și naționale ale 
olimpiadei și concursurilor de 
geografie 

 subiectele 
elaborate 

 listele participanților 
la olimpiade / 
concursuri  
 

 
5. Monitorizarea modului de 

aplicare a  curriculum-ului 
național la clasa a V-a 

Septembrie-
Octombrie 
2017 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie   

 respectarea programelor 
școlare pentru clasa a V-a de 
către toți profesorii inspectați 

 rapoarte de 
inspecție 

 procese-verbale 
instruire cadre 
didactice  

6.  Monitorizarea modului de 
organizare/ implementare a 
programelor de educație 
remedială la nivelul unităților de 
învățământ 
 

Octombrie –
noiembrie 
2017 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie   

 stabilirea grupului țintă pe baza 
rezultatelor evaluării elevilor 

 derularea activității după un 
program cunoscut de elevi, în 
afara orelor de curs 

 respectarea procedurii 
specifice programului de 
educație remedială 

 grile de monitorizare  
 rapoarte de 

inspecție 

 procedura privind 
monitorizarea 
activităților 
remediale 

7. Monitorizarea implementării 
programelor A doua şansă pentru 
învăţământul primar / secundar 
inferior  

Octombrie 
2017 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie   
 

 respectarea metodologiilor  
specifice organizării și 
implementării Programului A 
doua șansă 

 grile de monitorizare  
 rapoarte de 

inspecție 
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8. Consilierea cadrelor didactice care 
desfășoară activitate în cadrul 
Programului A doua șansă, pentru  
tinerii şi adulţii care nu au finalizat 
învăţământul obligatoriu 

Semestrul I Inspector școlar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educație 

 participarea la acțiuni de 
consiliere a tuturor cadrelor 
didactice care sunt implicate în 
derularea  programului A doua 
șansă 

 lista cadrelor 
didactice consiliate 

9. Evaluarea dosarelor pentru 
recunoașterea și echivalarea 
studiilor efectuate în străinătate 

La fiecare 
două 
săptămâni, pe 
tot parcursul 
anului școlar 

Inspector școlar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educație 
(responsabil comisia de 
echivalare) 

 analiza dosarelor 

 redactarea atestatelor pentru 
elevii ale căror studii au fost  

 corespondența cu MEN – 
CNRED și DGRIAE  privind 
soluționarea dosarelor care nu 
sunt de competența ISJ 

 dosarele elevilor 

 atestatele eliberate 

 adresele către 
unitățile de 
învățământ 

 registrul de eliberare 
atestate 

10. Monitorizarea integrării elevilor 
care au studiat în străinătate 
înscriși/reînscriși în 
școli din județul Dâmbovița 
  

Octombrie 
2017- martie 
2018 

Inspector școlar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educație 
(responsabil comisia de 
echivalare) 

 Utilizarea de către cadrele 
didactice a unor tehnici 
specifice de incluziune 

 chestionare  
 rezultatele școlare 

ale elevilor 

 grille de 
monitorizare 

11 Implementarea , în calitate de 
parteneri, a Proiectului POCU - 
Școala bucuriei – Parteneriat 
pentru o comunitate de învățare 
durabilă, ID 105645 

Anul școlar 
2017-2018 

Inspector școlar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educație 
(membru în echipa de 
implementare) 

 Pregătirea activității – 
proiectarea și organizarea 
programului de educație 
remedială potrivit nevoilor 
reale ale grupului țintă. 

 Desfășurarea activității 
educaționale de tip remedial 

 Monitorizarea desfășurării 
activităților de tip remedial și 
evaluarea rezultatelor 

 proceduri elaborate 

 rapoarte lunare de 
monitorizare 

 rapoarte de evaluare 
grupe 

 

OBIECTIV   SPECIFIC 
 

INDICATORI   DE PERFORMANŢĂ 

1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor 
elevilor  și specificului local 
 

1.2. 1. Participarea tuturor elevilor, cel puțin o dată pe lună, la activităţile educative cu caracter 
extraşcolar (la unitățile de învățământ din sector) 
1.2. 2. Participarea elevilor din Programul A doua șansă la activităţi cu caracter nonformal 
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Nr. 
crt. 

ACŢIUNI TERMEN RESPONSABIL 
 

INDICATOR  DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 

1. Verificarea modului de elaborare şi 
implementare a unor programe şi 
proiecte privind îmbunătăţirea 
disciplinei şcolare, a activităţii de 
combatere şi de prevenire a 
delincvenţei  juvenile, a abaterilor 
comportamentale timpurii, la 
unitățile de învățământ din zona de 
responsabilitate 

2017– 2018 
Conform 
graficului de 
activități 

Inspector școlar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educație  

 respectarea aplicării Legii 35/ 
2007, a Ordinului MEC nr. 
5699/2005, a Ordinului MECT 
nr. 1409/2007 și a precizărilor 
MEN privind activitatea 
profesorului diriginte 

 raport de inspecție 
tematică 

 rapoartele 
săptămânale și 
lunare de activitate 
 

2. Monitorizarea dezvoltării de 
materiale și metode de predare care 
răspund nevoilor particulare ale 
cursanților ADȘ 

Anul școlar 
2017-2018 

Inspector școlar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educație 

 elaborarea criteriilor de 
monitorizare 

 respectarea metodologiei 
specifice ADȘ 

 grilă de monitorizare 
ADȘ 

 rapoartele 
săptămânale și 
lunare de activitate 

 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale și 
la examenul de bacalaureat național 
 
 

1.3. 1  Creşterea cu cel puțin 2%  a  numărului de note mai mari decât  5.00  la evaluarea 
naţională 2018 faţă de anul şcolar  2016-2017  
1.3. 2.  Creşterea  promovabilităţii la examenul de bacalaureat 2018 cu cel puțin 2%  faţă de 
anul şcolar 2016-2017  

 

NR. 
CRT. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABIL INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 

1. Analiza și prelucrarea rezultatelor 
obținute la nivel județean la 
evaluările/examenele  naționale din 
anul școlar 2016-2017 

Septembrie-
octombrie 
2017 

 Inspector  școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație ( în 
calitate de secretar al 
comisiei județene) 

 formularea concluziilor 
desprinse din analiza 
rezultatelor  

 raportul special 
pentru examenul de 
bacalaureat național  

 site ISJ DB 

 documentele 
comisiei județene 
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2. Monitorizarea activității cadrelor 
didactice din unitățile de învățământ 
cu rezultate slabe la evaluarea 
națională și la examenul de 
bacalaureat 2017, inclusiv la probele 
de competențe lingvistice, de 
comunicare într-o limbă străină, 
respectiv competențe digitale 

Conform 
graficului de 
monitorizare 

 Inspector  școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație  

 elaborarea criteriilor de 
monitorizare  

 includerea în programe de 
pregătire pentru evaluările/ 
examenele națioanle a elevilor 
care întâmpină dificultăți în 
învățare 

 planificările 
calendaristice 

 rapoarte de inspecție 
încheiate în unitățile 
de învățământ din 
zona de 
responsabilitate 

3. Activităţi de pregătire specifice prin 
organizarea simulărilor pentru 
Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a 
şi pentru examenul de bacalaureat  
2018  

Conform 
Calendarului 
MEN 

 Inspector  școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație ( în 
calitate de secretar al 
comisiei județene) 

 prelucrarea metodologiilor și a 
procedurilor specifice; 

 realizarea documentelor 
specifice (adrese, decizii et.) 

 raport de analiză a 
rezultatelor 
înregistrate la 
simulări 

 site – ul I.S.J. 
Dâmboviţa. 

4. Monitorizarea simulării evaluării 
naționale pentru elevii clasei a VIII-a 
și a simulării probelor scrise ale 
examenului de bacalaureat 

Conform 
Calendarului 
MEN 

 Inspector școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație ( în 
calitate de secretar al 
comisiei județene) 

 organizarea și desfășurraea 
simulării în baza procedurilor 
MEN 

 
 

 situația privind rata 
de participare a 
elevilor la simularea 
examenelor 
naţionale 

 situația rezultatelor 
obținute 

5. Organizarea și desfășurarea  
probelor de evaluare a 
competențelor lingvistice și digitale 
ale examenului de bacalaureat 
național  

Februarie 2018  Inspector școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație ( în 
calitate de secretar al 
comisiei județene) 

 centralizarea datelor din 
unitățile de învățământ; 

 elaborarea documentelor 
specifice (decizii, adrese 
autorități locale, adrese MEN, 
proceduri, fișe de monitorizare) 

 instruirea membrilor comisiilor 
din unitățile de învățământ 

 rezultatele obținute 

 documentele 
comisiei județene 

 deciziile redactate 

 procese-verbale de 
instruire 

 raport analiză 

6. Organizarea și desfășurarea Evaluării 
Naționale a absolvenților clasei a 
VIII-a în anul școlar 2017-2018 

Iunie 2018  Inspector școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație ( în 
calitate de secretar al 

 centralizarea datelor din 
unitățile de învățământ; 

 elaborarea documentelor 
specifice (decizii, adrese 
autorități locale, adrese MEN, 

 rezultatele obținute 

 documentele 
comisiei județene 

 deciziile redactate 

 procese-verbale de 
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comisiei județene) proceduri, fișe de monitorizare) 

 instruirea membrilor comisiilor 
din unitățile de învățământ  

instruire 

 raport analiză 

7. Organizarea și desfășurarea probelor 
scrise ale examenului de bacalaureat 
național, sesiunea iunie-iulie 2018 

Iunie-iulie 2018  Inspector școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație ( în 
calitate de secretar al 
comisiei județene) 

 centralizarea datelor din 
unitățile de învățământ; 

 elaborarea documentelor 
specifice (decizii, adrese 
autorități locale, adrese MEN, 
proceduri, fișe de monitorizare) 

 instruirea membrilor comisiilor 
din unitățile de învățământ 

 rezultatele obținute 

 documentele 
comisiei județene 

 deciziile redactate 

 procese-verbale de 
instruire 

 raport analiză 

8. Organizarea și desfășurarea probelor 
scrise ale examenului de bacalaureat 
național, sesiunea august-
septembrie 2018 

August-
septembrie 
2018 

 Inspector școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație ( în 
calitate de secretar al 
comisiei județene) 

 centralizarea datelor din 
unitățile de învățământ; 

 elaborarea documentelor 
specifice (decizii, adrese 
autorități locale, adrese MEN, 
proceduri, fișe de monitorizare) 

 instruirea membrilor comisiilor  

 rezultatele obținute 

 documentele 
comisiei județene 

 deciziile redactate 

 procese-verbale de 
instruire 

 raport analiză 

9. Colaborarea cu CCD Dâmbovița, în 
calitate de formator în programul 
acreditat Dezvoltarea competențelor 
de evaluare a cadrelor didactice 
pentru examenele naționale 

Anul școlar 
2017-2018 

 Inspector  școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație 

 derularea de cursuri de 
formare, în calitate de 
formator, în programe 
acreditate MEN 

 graficul formărilor 

 listele de prezență 

 
OBIECTIV GENERAL 2 
Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență 
decizională, creșterea capacității instituțonale, efiecientizare,  în scopul creșterii calității în educație 
 

OBIECTIV SPECIFIC  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 

2.1  Asigurarea cadrului legal  și procedural necesar 
desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al 
unităților subordonate 
 

2.1.1. Crearea unui pachet de documente legislative în vigoare în anul școlar 2017-2018 în ISJ 
Dâmbovița, în unitățile conexe  și în toate unitățile de învățământ subordonate 
2.1.2. Asumarea responsabilităţii manageriale, conform SGG nr.400/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, privind controlul managerial intern în ISJ și toate unitățile de învățământ 
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Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABIL INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 

1.  Actualizarea/elaborarea seturilor de 
proceduri pentru aplicarea coerentă şi 
sistematică a prevederilor legislative, a 
metodologiilor şi regulamentelor, a 
programelor operaţionale, pentru 
implementarea proiectelor prioritare în 
anul şcolar 2017-2018 

Semestrial 
 

 Inspector  şcolar 
pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educaţie 

 Directorii unităţilor 
de învăţământ din 
zona de 
responsabilitate 

 

 participarea, în cadrul comisiei 
constituite, la elaborarea 
Planului Managerial al ISJ DB; 

 elaborarea Planului Managerial 
propriu pentru anul şcolar 
2017-2018; 

 elaborarea Planului operaţional 
pentru semestrul I al anului 
şcolar 2017-2018; 

 realizarea Graficului propriu de 
activitate, în concordanță cu 
graficul unic al ISJ DB; 

 actualizarea procedurilor.  

 documentele de 
proiectare 
managerială 

 portofoliul 
inspectorului 

 proceduri elaborate 

 regulamentele 
actualizate 

 rapoartele 
săptămânale și lunare 
de activitate 

 rapoarte semestriale 
de activitate 

2.  Elaborarea documentelor specifice 
Consiliului de administrație 

Septembrie 
2017-august 
2018, conform 
Graficului CA 

 Inspector  şcolar 
pentru monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educaţie 
(secretar al consiliului 
de administrație al ISJ 
Dâmbovița) 

 participare la elaborarea 
Planului anual de activitate, a 
Graficului și a tematicii CA; 

 redactarea proceselor-verbale; 

 redactarea hotărârilor și a 
deciziilor aferente; 

 înregistrarea hotărârilor în 
Registrul de hotărâri și 
transmiterea acestora la 
compartimentul Informatizare 
pentru publicarea pe site; 

 redactarea răspunsurilor la 
solicitările din teritoriu. 

 registrul procese-
verbale 

 dosarele anexe CA 

 hotărârile publicate 

 registrul de hotărâri 

 documentele 
specifice CA (ordinea 
de zi, hotărâri, decizii, 
răspunsuri) 

 rapoartele 
săptămânale și lunare 
de activitate 

3.  Dezvoltarea  sistemului de control 
managerial intern în ISJ Dâmbovița, 
unitățile conexe și în unitățile de 
învățământ 
 

Anul școlar 
2017-2018 

 Inspector  şcolar 
pentru monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educaţie 
(în calitate de 

 elaborarea programului de 
dezvoltare SCMI; 

 elaborarea Registrului riscurilor 
la nivelul compartimentelor; 

 elaborarea procedurilor de 

 raport privind modul 
de realizare a 
Programului de 
dezvoltare a SCMI  

 lista obiectivelor 
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secretar al Comisiei 
de monitorizare 
SCMI) 

sistem/operaţionale pentru 
activităţile stabilite la nivelul 
instituţiei; 

 realizarea autoevaluării anuale 
a subsistemului/ sistemului de 
control intern/managerial la 
nivelul fiecărei structuri din 
organigramă; 

 întocmirea Chestionarului de 
autoevaluare a stadiului de 
implementare a standardelor 
de control intern/managerial, 
în urma dispunerii demarării 
operaţiunii de către 
conducătorul entităţii; 

 întocmirea Situaţiei sintetice a 
rezultatelor autoevaluării; 

 elaborarea, actualizarea, 
avizarea și înregistrarea 
procedurilor operaționale 
formalizate; 

 elaborarea documentelor 
specifice la nivelul comisiei ex. 
(raportul privind monitorizarea 
performanțelor); 

 implementarea măsurilor de 
remediere a deficienţelor în 
funcţionarea controlului intern 

 preluarea rapoartelor de la 
unitățile conexe și transmiterea 
acestora, semestrial și annual, 
la MEN 

generale şi specifice 

 lista activităţilor şi 
acţiunilor stabilite 
pentru realizarea 
obiectivelor  

 lista inventarierea 
indicatorilor de 
rezultat 

 planul anual de 
pregătire 
profesională a 
personalului 

 lista de identificare a 
riscurilor la nivelul ISJ 

 situaţia privind 
analiza şi evaluarea 
riscurilor identificate 
la nivelul ISJ 
Dâmboviţa  

 Registrul general al 
riscurilor la nivelul ISJ 
Dâmboviţa  

 listă inventarierea 
documentelor şi 
fluxul de informaţii 

 programul de 
dezvoltare SCMI 

 planul de 
implementare a SCMI  

 strategia de control 
SCMI  

 raportările către MEN 

4.  Colaborarea cu CCD Dâmbovița în 
vederea formării personalului didactic de 
predare și de conducere pe problematica 

Anul școlar 
2017-2018, 
conform 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 

 desfășurarea, în calitate de 
formator, a programului de 
formare acreditat ”Etica și 

 orarul CCD 

 listele de prezență 

 rapoartele de 
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dezvoltării sistemului de control intern orarului CCD accesul la educaţie (în 
calitate formator) 

inegritatea în contextul 
implementării controlului 
managerial intern” 

activitate 

5. Implementarea prevederilor referitoare 
la declarațiile de avere și declarațiile de 
interese la nivelul instituției 

Iunie 2018 Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educaţie (în 
calitate de responsabil 
ANI) 

 instruirea personalului de 
conducere, îndrumare și 
control cu privire la procedura 
de depunere a declarațiilor de 
avere și de interese 

 înregistrarea declarațiilor de 
avere și de interese în 
registrele special 

 transmiterea declarațiilor de 
avere și de interese la ANI 

 registrul penntru 
declarațiile de avere 

 registrul pentru 
declarațiile de 
interese 

 adresele de înaintare 
ANI 

 site-ul ISJ 

6. Reprezentarea inspectoratului şcolar în 
probleme de etică în relaţia cu alte 
inspectorate şcolare și cu Ministerul 
Educaţiei Naționale 

Semestrial Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educaţie (în 
calitate de președinte al 
Comisiei de Etică) 

 convocarea membrilor la 
întâlnirile periodice 

 participarea prin delegat,  la 
întâlnirile la nivel național 

 procesele-verbale 

 documentele 
comisiei județene 

7. Implementarea Sistemului de informare 
al pieței interne - IMI la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean 
Dâmbovița 

Anul școlar 
2017-2018 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educaţie (în 
calitate de utilizator IMI) 

 răspunsurile la alertele pentru 
diplome false pe platforma IMI 
a Comisiei Europene 

 înregistrarea și transmiterea 
răspunsurilor 

 soluționarea solicitărilor 

 platforma IMI 

 dosarul cuprinzând 
alertele soluționate 

 corespondența cu 
MEN-CNRED 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC  
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

2.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului 
școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor 
la nivelul funcțiilor manageriale 
 

2.1.1. Elaborarea, în ISJ Dâmbovița și în toate unitățile subordonate, a unor documente de 
proiectare adecvate priorităților locale/județene/naționale 
2.1.2.  Îndeplinirea la un nivel foarte bun a atribuțiiilor specifice fișei postului 
2.1.3.  Îndeplinirea la un nivel foarte bun a atribuțiiilor specifice directorilor / directorilor 
adjuncți, corespunzătoare domeniilor și funcțiilor manageriale, de către cel puțin 90% din 
numărul acestora (raportat la unitățile de învățământ din sector) 
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Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABIL INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 

1.  Elaborarea Planului managerial al 
inspectoratului școlar / specific postului 
și al unităților de învățământ prin 
corelarea cu politicile și strategia 
educațională la nivel local/județean/ 
național și a instrumentelor de 
monitorizare/ evaluare.  
Monitorizarea implementării planului 
managerial 

Semestrial 
(septembrie 
2017 și 
februarie 2018) 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 

 participare la elaborarea 
planului managerial al ISJ  

 corelarea planului 
managerial  propriu cu 
planul managerial al 
instituției  

 corelarea planului 
managerial cu Planul anual 
de inspecție și cu Graficul 
unic de monitorizare și 
control 

 monitorizarea 
implementării planului 
managerial propriu și a 
graficului de activitate 

 autoevaluarea modului de 
îndeplinire a atribuțiilor din 
fișa postului 

 planul managerial anual 

 planurile operaționale 
semestriale 

 graficul semestrial de 
inspecție/activitate 

 raport semestrial privind 
modul de realizare a 
obiectivelor/ 
activităților din planul 
managerial și din graficul 
propriu de activitate 

 rapoartele săptămânale 
de activitate, rapoartele 
lunare și semestriale 

 rapoarte de inspecție 
tematică 

 rapoartele de 
monitorizare elaborate în 
cadrul comisiei SCMI 

 rapoartele de 
monitorizare elaborate 
pentru verificarea 
modului de realizare a 
activității CA  

2.  Elaborarea bazei de date specifice 
postului 

Octombrie 2017 Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie  

 realizarea bazei de date 
privind: Programul A doua 
șansă,  Recunoașterea și 
echivalarea studiilor, 
examene naționale (EN VIII 
și Bacalaureat), 
documentele specifice 

 portofoliul inspectorului 
școlar 

 documentele comisiei de 
echivalare a studiilor 

 documentele comisiilor 
județene pentru 
organizarea examenelor 
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consiliului de administrație 
(evidența și înregistrarea 
hotărârilor, a deciziilor și a 
răspunsurilor transmise în 
teritoriu) 

naționale 

 documentele consiliului 
de administrație 

 documentele comisiei 
SCMI 

3.  Verificarea modului de desfășurare a 
activității la nivelul comisiilor metodice, 
conform atribuțiilor din ROFUIP 

Martie 2018 Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie  

 îndeplinirea atribuțiilor în 
orizontul de timp optim 

 grilă de monitorizare 
 raport de inspecție 

tematică 
4.  Verificarea modului de constituire și 

funcționare a Consiliului de 
administrație și a Consiliului profesoral; 
verificarea  documentelor  aferente 
consiliului de administrație și consiliului 
profesoral din unitățile de învățământ 

Octombrie 2017 Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 

 îndeplinirea atribuțiilor în 
orizontul de timp optim 

 grilă de monitorizare 
 raport de inspecție 

tematică 

5.  Verificarea respectării reglementărilor 
legale referitoare la evaluarea anuală 
personalului didactic și a personalului 
didactic auxiliar 

Octombrie 2017 
Februarie 2018 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 
 

 Aplicarea metodologiei de 
evaluare a personalului 
didactic și a personalului 
didactic auxiliar 

 grilă de monitorizare 
 raport de inspecție 

tematică 

6.  Monitorizarea înregistrării absenţelor, 
a notării ritmice ) note / calificative), a 
întocmirii/respectării graficelor de 
susţinere a tezelor (aprobarea 
graficului desfășurării acestora de către 
director, conform art. 21, alin. 4, lit. o 
din ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 
5079/31.08.2016) 

Decembrie 
2017 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 

 Respectarea precizărilor 
ROFUIP  

 grilă de monitorizare 
 raport de inspecție 

tematică 

 

OBIECTIV SPECIFIC  
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

2.3. Creșterea competențelor specifice managementului clasei / 
lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade 
didactice şi în diverse programe de formare 

2.3.1. Participarea tuturor cadrelor didactice/a personalului didactic auxiliar la cel puţin o 
formă de perfecţionare în anul şcolar 2017-2018 
2.3.3. Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare 
de către cel puţin 80 % din numărul cadrelor didactice (raportat la nr. cadrelor didactice din 
unitățile de învățământ din sector) 
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Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABIL INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 

1. Identificarea nevoilor de formare la 
nivelul instituției (în cadrul comisiei 
SCMI) și în unitățile de învățământ (cu 
ocazia activităților metodice 
semestriale – cercurilor pedagogice) 

Semestrul I Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 
(în calitate de secretar 
SCMI) 

 realizarea analizei nevoii de 
formare la nivelul instituţiei 
şi la nivel judeţean, tabelul 
centralizator cu nevoile de 
pregătire pe categorii de 
personal şi Planul anual de 
pregătire profesională a 
personalului 

 documentele comisiei 
SCMI 

 procesele-verbale 
încheiate la cercurile 
pedagogice, întâlnirile 
grupurilor de lucru la 
nivel județean 

2. Monitorizarea impactului formării 
continue în activitatea didactică 

Cu ocazia 
inspecțiilor 
tematice/ 
generale, 
conform 
graficului ISJ 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie  

 verificarea aplicabilității în 
activitatea profesională, a 
achizițiilor dobândite în 
cadrul programelor de 
formare continua care sunt 
încadrați în școlile în care 
se realizează inspecții  

 rapoarte de inspecție 

 fișă de monitorizare 

3. Participarea la cel puțin o formă de 
perfecționare în anul școlar 2017-2018 

Anul școlar 
2017-2018 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 

 Participarea la programe de 
formare prin CCD sau la 
solicitarea MEN (sesiuni de 
instruire) 

 Adeverință formare 

 Adrese convocare MEN 

4. Formarea personalului didactic grup 
țintă în cadrul Programului de formare 
propus prin CCD Dâmbovița – 
Recunoașterea și echivalarea studiilor 
efectuate în străinătate 

Anul școlar 
2017-2018 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 
(propunător program 
formare avizat MEN) 

 Desfășurarea activității de 
formare pentru cel puțin o 
grupă realizată 

 Analiza impactului 

 Orarul CCD 

 Lista participanților 

5. Elaborarea unui program  de formare 
pentru cadrele didactice care 
desfășoară activitate didactică în 
Programul A doua șansă și înaintarea 
acestuia CCD, în vederea avizării MEN. 

Anul școlar 
2017-2018 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 
(propunător program 
pentru avizare MEN) 

 Programul de formare 
elaborate și avizat 

 Lista CCD cuprinzând 
programele de formare 
avizate MEN 
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OBIECTIV GENERAL 3 

Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului 
la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor  în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

3.1. Asigurarea  accesului egal şi universal la educaţie de calitate 
la nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița 

3.1.1. Cuprinderea elevilor/adulților în învățământul obligatoriu  
 

 

NR. 
CRT. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 
VERIFICARE 

1. Echivalarea studiilor pentru toţi elevii 
repatriaţi 

Lunar, în funcție 
de numărul 
dosarelor depuse 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educaţie 
(responsabil comisia de 
echivalare a studiilor) 

 respectarea OMECȘ nr. 
5628/2015 

 respectarea prevederilor 
ROFUIP 

 documentele școlare 
aferente echivalării 

 atestatele de 
echivalare emise de 
ISJ Dâmbovița 

2. Derularea de campanii de informare 
cu privire la derularea Programului A 
doua şansă pentru învăţământul 
primar şi secundar inferior   
 

Octombrie 2017 
– august  2018 

Inspectorul școlar pentru 
monitorizarea programelor 
privind accesul la educație, în 
colaborare cu inspectorul 
școlar pentru minorități 
naționale  

 implementarea programului 
conform metodologiilor în 
vigoare  

 adecvarea procesului de 
predare – învăţare – evaluare 
la specificul educaţiei 
adulţilor de către toate 
cadrele  didactice implicate în 
derularea programului 

 deciziile de 
constituire a comisiei 
de înscriere, a 
comisiei de evaluare 
iniţială 

 rapoarte scrise 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 

3.2. Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile 
de învățământ preuniversitar, prin implementarea unor politici 
de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a 
fenomenelor de violență.  

3.2.1. Diminuarea  numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteism major 
3.2.2. Diminuarea abandonului şcolar la nivelul învăţământul obligatoriu 
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Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 

1. Implementarea la nivelul şcolilor 
a strategiei locale de prevenire a 
abandonului şcolar în unităţile 
de învăţământ situate în zone 
dezavantajate 

Noiembrie 
2017 – iunie 
2018 

Inspectorul școlar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educație 

 implementarea strategiilor locale în 
școlile din zona de responsabilitate 

 rapoarte de inspecție 
tematică 

2. Monitorizarea frecvenței elevilor 
și a măsurilor întreprinse de 
unitățile de învățământ în 
situațiile de absenteism ridicat și 
pentru prevenirea/combaterea 
violenței în rândul elevilor 

Noiembrie 
2017 

Inspector  şcolar pentru 
monitorizarea 
programelor privind 
accesul la educaţie 

 verificarea măsurilor întreprinse de 
conducerea unităților de învățământ 
din zona de responsabilitate 

 rapoartele de 
inspecție tematică 

 rapoartele 
săptămânale și 
lunare de activitate 

3. Implementarea a proiectului 
POCU ”Școala bucuriei” vizând  
reducerea absenteismului, 
prevenirea abandonului școlar, 
în unitățile școlare beneficiare 

Anul școlar 
2017 – 2018 

Echipa de proiect       respectarea graficului de activități 

      realizarea grupului țintă 

   fișele de monitorizare 
 

 
 

 
 

                              Întocmit,                                                                                                                                            Avizat, 
Inspector școlar, prof. Aurora-Cătălina HOMEGHIU                                                                            Inspector școlar general adjunct,    
                                                                                                                                                                               Prof. Elena Cristina STROE                                                                         


