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Nr. 11494/23.09.2021 
 

Avizat, 
Inspector școlar general adjunct, 

Prof. Laurenția ARJAN 

Inspector școlar, 
prof. Laurențiu COSTACHE 
 

PLAN MANAGERIAL- MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

ARGUMENT 

Pornind de la prioritățile  educației pentru anul școlar 2021 - 2022, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița își propune îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi 

a formării profesionale la nivelul instituţiilor de învăţământ dâmbovițean prin măsuri de optimizare a strategiilor manageriale. Pentru a sprijini rezultate mai bune 

ale învăţării şi pentru a înlătura obstacolele, vor fi implementate instrumente de politici educaționale care includ: 

 asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității față în față și online 

în unitățile de învățământ din județul Dâmbovița; 

 crearea unui cadru organizat pentru desfășurarea unui proces de învățământ eficient, adecvat tipului de scenariu de funcționare a unității de învățământ; 

 dezvoltarea unui sistem unitar de monitorizare și evaluare a întregului proces instructiv-educativ dâmbovițean; 

 furnizarea de servicii de educaţie şi îngrijire preşcolară de înaltă calitate; 

 desfășurarea activităţilor de susţinere şi dezvoltare personală a elevilor, în vederea cultivării unei atitudini orientate spre învăţare; 

 adaptarea metodelor de predare-învățare-evaluare la particularitățile și aptitudinile elevilor; 

 asigurarea de şanse egale de acces și participare la educație pentru fiecare copil (acces și echitate pentru școlile din mediul rural); 

 promovarea unor politici de antisegregare active şi acordarea de sprijin suplimentar pentru şcolile din zonele defavorizate; 

 dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; corelarea ofertei educaționale cu piața muncii; 

 îmbunătățirea managementului școlar prin încurajarea transparenței actului decizional și a responsabilității actului managerial; 

 consolidarea orientării şi consilierii psihopedagogice a elevilor, corespunzător potențialului și resurselor existente; 

Aprobat în ședința C.A. al I.Ș.J. Dâmbovița 
din data de 23.09.2021 

Președinte al C.A. al I.Ș.J. Dâmbovița 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

PROF. Aurora Cătălina HOMEGHIU 
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 consolidarea filierelor vocaționale de înaltă calitate şi creşterea atractivităţii şi a flexibilităţii acestora; 

 participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi creșterea relevanţei experiențelor dobândite prin implicarea în proiectele Erasmus+; 

 creşterea implicării părinţilor prin crearea unei rețele de comunicare cu aceștia, dar și cu alți actori din afara școlii. 
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 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării 
ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative  

 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările 
ulterioare  

 H.G nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei  

 O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat prin 
O.M.E.C.Ş. nr. 3400/ 2015;  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr. 5447/ 2020, cu modificările 
și completările ulterioare;  O.M.E.C nr.6106/2020 Regulamentul de inspecţie a unităților de învățământ  şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei 
şcolare;  O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completărie 
ulterioare 

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern  managerial al entităţilor publice 

 Ordinul M.E.C. nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022 

 ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul de ministru nr. 
5.447/31.08.2020; 

 OMEC 5.545/2020 privind Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal); 

   Ordinul comun nr. 1756/3.09.2021 – Ministerul Sănătății și nr. 5196/3.09.2021 Ministerul Educației privind aprobarea măsurilor de organizare a    
  activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor în conditii de    
  siguranta epidemiologicu virusul SARS-CoV2; 

   OMEN nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți În   
  unitățile de învățământ preuniversitar; 

   OME Nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ        
     preuniversitar; 

   Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea      
  datelor cu caracter personal; 

    Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E. 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
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OBIECTIVELE INSPECTORATULUI ȘCOLAR  
Obiectiv general 1:  
Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ 
1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor reale ale elevilor / preșcolarilor 
1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local, complementar curriculumului formal 
1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale 
Obiectiv general 2:  
Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență 
decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare,  în scopul creșterii calității în educație          
2.1.  Asigurarea cadrului legal  și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate 
2.2. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității în unitățile de 
învățământ din județul Dâmbovița 
2.3. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor funcțiilor manageriale, la nivel de 
management instituțional, al managementului resurselor umane și al managementului financiar-contabil 
2.4. Îmbunătățirea competențelor specifice managementului instituției/ clasei/ lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi în 
diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la mobilități transnaționale prin Programul Erasmus+ 
2.5. Asigurarea compatibilității resurselor alocate de Ministerul Educației cu nevoile  unităţilor de învăţământ. 
OBIECTIV GENERAL 3 
Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin  asigurarea politicilor de echitate 
socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor 
3.1. Asigurarea  accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița 
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 
3.3. Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu finanțare europeană 
3.4. Asigurarea  egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin unităţile de învăţământ particular şi prin cele în care funcționează alternative educaţionale 
OBIECTIV GENERAL 4:    
Dezvoltarea învăţământului  profesional şi tehnic, racordarea acestuia la piaţa muncii prin consultarea / implicarea factorilor interesați de educație în scopul 
racordării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii 
4.1. Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul tehnologic, prin fundamentarea acesteia pe nevoile  reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii 
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4.2. Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite în învățământul profesional și tehnic 
 

OBIECTIVELE COMPARTIMENTULUI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

Obiectiv general 2:  
Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, 
creșterea capacității instituționale, eficientizare,  în scopul creșterii calității în educație          

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
 

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 2021 - 2022 în ISJ Dâmbovița, 
în unitățile conexe  și în toate unitățile de învățământ subordonate 
2.1.2. Asumarea responsabilităţii manageriale, conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 
controlului intern  managerial al entităţilor publice 

 

DOMENIUL 
 

ACTIVITĂȚI ORIZONT DE 
TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE A 
ACTIVITĂȚII 

MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

C
U

R
R

IC
U

LU
M

 

Reactualizarea şi validarea regulamentelor de 
organizare și funcționare a unității și a 
regulamentul intern 

septembrie –
octombrie 2021 

Inspector școlar 
general  
Inspectori școlari 
pentru Management 
instituțional 
Directorii 

 Existența, cunoașterea și 
aplicarea R.O.F.U.I.P. şi R.I. la 
nivelul unităţilor de 
învăţământ 

 Regulamentul 
intern 

 Regulamentul de 
organizare și 
funcționare a 
unității 

Aplicarea actelor emise de Ministerul 
Educaţiei (metodologii, ordine, note, 
precizări, instrucţiuni etc.) 

Anul școlar 2021 
- 2022 

Inspector școlar 
general   
 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 
 

 Respectarea legislației în 
inspectoratul școlar și în toate 
unitățile subordonate 

 Documente școlare 

 Rapoarte de 
inspecție 

 Procese verbale ale 
consiliului de 
administrație și ale 
consiliului 
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Directorii profesoral 

R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

Consilierea managerilor în vederea 
implementării măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților de învățământ în 
condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-
CoV-2 

Septembrie 2021 
 
Ori de câte ori 
este cazul 

Inspectorul școlar 
general 
 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 

 Organizarea spațiilor de 
învățământ 

 Elaborarea corectă a 
procedurilor privind 
modalitatea de desfășurare a 
activităților didactice în 
instituțiile de învățământ,  în 
condiții de siguranță 
epidemiologică 

 Tabele de prezență, 
inclusiv pentru 
sesiunile în sistem de 
videoconferință 

 Lista problemelor 
identificate în 
instituțiile de 
învățământ 

 Rapoarte de verificare 
a implementării 
măsurilor de 
siguranță 
epidemiologică 

Verificarea respectării reglementărilor legale 
referitoare la evaluarea anuală a personalului 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

septembrie 2021 
- 
ianuarie 2022 

Inspectorul școlar 
general 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari-
Management 
instituțional 

 Aplicarea metodologiei de 
evaluare a personalului 
didactic / auxiliar/ nedidactic 

 
 

 Grilă de verificare 

 Raport de inspecție 
tematică 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
 

2.2.  Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii 
contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții 
optime a activității în unitățile de învățământ din județul 
Dâmbovița 
 

2.2.1. Respectarea normelor de prevenire și combatere a contaminării cu virusul SARS-CoV2 în toate 
unitățile de învățământ din județul Dâmbovița 
2.2.2. Implicarea a cel puțin 85% din  numărul managerilor unităților de învățământ din județul Dâmbovița 
în procesul de eficientizare a procesului de predare – învățare – evaluare  
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DOMENIUL 
 

ACTIVITĂȚI ORIZONT DE 
TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE A 
ACTIVITĂȚII 

MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

C
U

R
R

IC
U

LU
M

 
                                                                                     

Consilierea unităților de învățământ 
pentru inițierea, la nivelul unităților de 
învățământ a  unor măsuri de utilizare 
eficientă a spațiilor disponibile, cu 
respectarea normelor de igienă 

septembrie 2021 
și ori de câte ori 
este cazul 
 
 

Inspectorul școlar 
general 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari-
Management 
instituțional 

 adecvarea măsurilor la specificul 
tipului de scenariu 

 respectarea precizărilor din Ordinul 
comun al Ministerului Sănătății și al 
Ministerului Educației din 02.09.2021 
 

 Procedura 
operațională 
specifică 

 

R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

Monitorizarea organizării și a 
desfășurării în condiții de siguranță 
epidemiologică a activităților „față în 
față” și online la început de an școlar / 
semestru 

Anul școlar 2021-
2022 
 
Februarie 2022 

Inspectorul școlar 
general 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari – 
Management 

 Adecvarea activităților cu caracter 
organizatoric în vederea asigurării 
condițiilor de siguranță 
epidemiologică în fiecare unitate de 
învățământ 

 Grile de 
monitorizare /ve 

 rificare 

Stabilirea unor strategii de comunicare 
pozitivă, de încurajare a membrilor 
comunității școlare și a comunității 
lărgite de a practica un comportament 
proactiv în raport cu normele de igienă 
și distanțare fizică 

septembrie –
octombrie 2021 
 
Ori de câte ori 
este cazul 

Managerii unităților 
de învățământ 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 

 Comunicarea permanentă și calibrată 
cu efect pozitiv asupra consolidării 
practicilor corespunzătoare de igienă 
și de distanțare fizică  

 Observare directă 

 Chestionare  
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R
EL

A
Ț
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O
M
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N
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A

R
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Implicarea unităților de învățământ și a 
ISJ Dâmbovița în identificarea de noi 
instituții, ONG-uri locale, echipe 
comunitare integrate, companii private, 
consilieri școlari, mediatori școlari, 
părinți - voluntari etc. care  pot sprijini 
școala  
 

Anul școlar 2021-
2022 

Inspectorul școlar 
general 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari-
Management 
instituțional 
Managerii unităților 
de învățământ 

 implicarea ONG-urilor pentru a 
asigura transmiterea resurselor 
educaționale elevilor care nu au 
acces la învățământul online, 
implicarea mediatorilor școlari, a 
asistenților sociali din UAT-uri etc. 

 Susținerea educației tuturor 
elevilor din comunitatea școlară 

 Acorduri de 
colaborare 

Dezvoltarea unor parteneriate școală – 
familie în scopul sprijinirii elevilor în 
context pandemic 
 

Anul școlar 2021-
2022 

Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 
 
Managerii unităților 
de învățământ 

 Implicarea tuturor părinților în acțiuni 
de colaborare cu școala 

 Implicarea tuturor familiilor  în 
acțiunile de monitorizare a stării de 
sănătate a copiilor și de respectare a 
procedurii de informare a școlii, în cel 
mai scurt timp, în situația existenței 
unei minime suspiciuni de 
îmbolnăvire cu SARS – CoV 2; 

 Fișe de feedback 
din partea 
managerilor 
unităților de 
învățământ 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

2.3. Optimizarea practicii manageriale la nivelul 
inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin 
asigurarea conexiunilor funcțiilor manageriale, la nivel de 
management instituțional, al managementului resurselor 
umane și al managementului financiar-contabil 
 

2.3.1. Elaborarea, în ISJ Dâmbovița și în toate unitățile subordonate, a unor documente de planificare 
adecvate priorităților locale/județene / naționale 
2.3.2.  Îndeplinirea la un nivel foarte bun a atribuțiiilor specifice, corespunzătoare domeniilor de 
competență,  de către toți inspectorii școlari 
2.3.3. 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 
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DOMENIUL 
 

ACTIVITĂȚI ORIZONT DE 
TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE A 
ACTIVITĂȚII 

MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

Evaluarea anuală a activității manageriale 
desfășurate de directorii și directorii adjuncți 
din unitățile de învățământ preuniversitar din 
județ 

septembrie 2021 Inspectorul școlar 
general/IȘGA 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 

 Respectarea metodologiei de 
evaluare a directorilor 

 Documentele de 
evaluare 

Verificarea activității de secretariat din 
unitățile de învățământ (completarea și 
arhivarea documentelor școlare) 
 

mai 2022 Inspectorul școlar 
general 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari-
Management 
instituțional 

 Completarea și arhivarea 
documentelor conform 
legislației în vigoare  

 Grilă de verificare 

 Rapoarte de 
inspecție tematică 

Verificarea modului de constituire a 
Consiliului de administrație și a Consiliului 
profesoral 

octombrie 2021 -  
februarie  2022 

Inspectorul școlar 
general 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari-
Management 
instituțional 

 Îndeplinirea atribuțiilor în 
orizontul de timp optim 

 Verificarea  documentelor  
aferente consiliului de 
administrație și consiliului 
profesoral din unitățile de 
învățământ 

 Grilă de verificare 
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Monitorizarea/ verificarea modului de 
funcționare a Consiliului de administrație, a 
Consiliului profesoral și a comisiilor pe 
probleme constituite la nivelul unităților de 
învățământ 

Conform 
graficului  
activității 
inspectorilor 
școlari pentru 
Management 
instituțional 

Inspectorul școlar 
general 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 

 Verificarea  activității 
consiliului de administrație, 
consiliului profesoral și a 
comisiilor pe probleme din 
unitățile de învățământ, 
respectarea legislației in 
vigoare  

 Consilierea pe probleme 
specifice 

 Grile de 
monitorizare / 
verificare 

 Raport de 
monitorizare                
/ de inspecție 

Analiza  informațiilor obținute prin inspecțiile 
tematice care vizează managementul 
unităților de învățământ 

ianuarie  2022 
 
august  20,22 

Inspectorul școlar 
general 
 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
Inspectorii școlari  
pentru Management 
instituțional  

 Gradul de realizare a 
obiectivelor privind 
managementul unităților de 
învățământ 

 Identificarea bunelor practici 
privind conducerea unității de 
învățământ, respectiv 
derularea parteneriatelor  

 Raport semestrial 

 Plan de măsuri 
pentru 
eficientizarea 
managementului 
unităților de 
învățământ 

R
EL

A
Ț

II
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

E Identificarea de parteneri și consultarea 
acestora pentru derularea unor parteneriate 
la nivel local / județean/ național / 
internațional 
 

Anul școlar 2021 
– 2022 
 
 
 
 

Inspectorul şcolar 
general 
Inspectorii pentru 
Management 
instituțional 
Directorii  

 Implicarea partenerilor atât în 
etapa de  proiectare, cât și în 
etapa de implementare a 
acordurilor de parteneriat 

 Acordurile de 
parteneriat 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 

2.5. Asigurarea compatibilității resurselor alocate de 
Ministerul Educației cu nevoile unităţilor de învăţământ. 
 

2.5.1. Încadrarea și salarizarea personalului din unitățile de învățământ, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, în toate unitățile de învățământ 
2.5.2. Menținerea deficitului bugetar  la maximum 10 % la 31 dec. 2021                               
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DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE VERIFICARE 

R
ES

U
R

SE
 

U
M

A
N

E 

Monitorizarea / verificarea datelor 
introduse în SIIIR la nivelul unităților de 
învățământ 

Anul școlar 2021 - 
2022 
Conform graficului 
de inspecție al ISJ 
Dâmbovița 

Inspectorul școlar 
general 
Comisia județeană 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 

 Asumarea de către directori a 
acurateței datelor introduse 

 Bazele de date 

 Rapoarte de 
inspecție tematică 

 
OBIECTIV GENERAL 3 

Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, 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 în grădiniţă a unui număr de  11 534 de preşcolari  
3.1.2. Cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor cu vârsta de şcolarizare (3 884 de elevi în anul 
școlar 2021 - 2022) 
3.1.3. Cuprinderea în clasele a IX-a  a tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a (3177elevi absolvenți în anul școlar 
2021-2022 din care: 2600 de elevi în învățământul liceal și 577 de elevi în învățământul profesional) 

 
  

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE VERIFICARE 

 C
U

R
R

IC
U

LU M
 Monitorizarea desfășurării activităților 

didactice prin intermediul tehnologiei și al 
internetului sau prin alte mijloace de 
comunicare, precum si pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal; asigurarea 

Anul școlar 2021-
2022 

Inspectorul școlar 
general 
 
Iinspectorii școlari 
generali adjuncți 

 Existența unei platforme 
educaționale digitale, unitare, 
pentru fiecare unitate de 
învățământ 

 Grile de verificare 

 Rapoarte de 
inspecție 
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accesului la un învățământ adecvat și de 
calitate pentru elevii cu cerințe educative 
speciale integrați în școlile de masă din 
județul Dâmbovița 

 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional  

 Existența rapoartelor de 
monitorizare a efectuării 
activităților online pentru 
cadrele didactice și elevi 

 Respectarea legislației 
referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și 
desfășurarea activităților prin 
intermediul tehnologiei și al 
internetului în fiecare unitate 
de învățământ 

 

Verificarea stadiului pregătirii unităților  de 
învățământ și reorganizarea colectivelor de 
preșcolari/elevi pentru anul școlar 2021 – 
2022, în condiții de siguranță 
epidemiologică 

Septembrie 2021 Inspectorul școlar 
general 
 
Inspectorii școlari 
generali adjuncți 
 
Inspectorii școlari 
pentru Management 
instituțional 

 Asigurarea distanțării fizice a 
preșcolarilor/elevilor sau 
montarea separatoarelor 
transparente 

 Așigurarea materialelor de 
protecție și a celor sanitare 

 Existența indicatoarelor vizibile 
și a afișelor de informare 
privind limitarea răspândirii 
virusului SARS-Cov 2 

 Grile de verificare 

      

 
Inspector școlar, 

prof. Laurențiu COSTACHE 
 


	1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor reale ale elevilor / preșcolarilor

