
               

 
 
 
 

      Nr. 1411/10.02.2021 
           Aprobat,                                                                                                                         

                                                                                                                    Inspector școlar general,                                                                                  

                                                                                                                       Prof. Cătălina HOMEGHIU                                                                                  

GRAFICUL  

activităților de monitorizare, îndrumare și control 

 (proiecte implementate prin Programul Erasmus+) 

 în anul şcolar  2020 – 2021 

- semestrul al II-lea - 

INSPECTOR ȘCOLAR: PROF. STANCU VALENTIN-IRINEL 

 

CADRUL LEGISLATIV 

Monitorizarea implementării proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+, la nivelul 

județului, reprezintă responsabilitatea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița în scopul atingerii 

obiectivelor Programului, precum și a obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități de 

învățământ. Acțiunea de monitorizare se realizează în baza prevederilor următoarelor documente 

legislative și de proiectare managerială: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin 

OMECTS nr. 5530/2011 și modificat prin OMECS nr. 3400/2015; 

- Ordinului ministrului educației naționale nr. 3125/2020, privind structura anului școlar 

2020-2021; 

- Ordinul ministrului educației naționale nr. 3347/25.04.2014, pentru stabilirea cadrului de 

implementare în învățământul preuniversitar a programului Erasmus+; 

- Planului managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru anul școlar 2020-

2021  revizuit și Graficul unic de inspecții. 

-  

SCOPUL MONITORIZĂRII: 

- Să contribuie la implementarea Planului managerial al ISJ Dâmbovița și al Graficului unic 

de inspecții pentru anul școlar 2020-2021; 

- să culeagă informații care să răspundă unor itemi specifici, cuprinși implicit în template-

urile rapoartelor de vizită, diferențiate pe acțiuni în scopul evaluării progresului proiectului, 

al atingerii obiectivelor propuse și al respectării regulamentelor ce guverneză programul; 

- să sprijine unitățile școlare și membrii echipei de implementare în procesul de eficientizare 

managementului proiectului; 

- să identifice și să regleze eventuale disfuncții, acordând consultanță beneficiarilor pentru a  

îmbunătăți implementarea proiectului;  

- să verifice atingerea obiectivelor propuse prin proiecte instituționale de mobilitate finanțate 

prin Programul Erasmus+ și care vizează adecvarea demersului didactic la nevoile elevilor; 

- să colecteze exemple de bună practică, ce vor fi cuprinse în raportul semestrial către Agenția 

Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și 

Direcției din cadrul MEC;  

- să îmbunătățească managementul instituțiilor prin evaluarea conformității, funcționării și 

dezvoltării acestora în raport cu legislația în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele 

naționale și europene în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale, 

naționale, europene în domeniul educației. 



               

 
 

 

Nr. crt. Perioada Tipul inspecției/ 

activității 
Responsabil Aspecte vizate 

Indicatori de 

performanță 

Unitățile de învățământ 

propuse 

1.  
08-

12.02.2021 
Inspecție tematică 

Inspector școlar 
proiecte 
educaționale : 
Stancu Valentin 

- Monitorizarea reluării cursurilor în condiții de siguranță 
(verificarea respectării prevederilor Ordinului Comun 
Minsterul Educației și Cercetării – Ministerul Sănătății) 
- Consilierea directorilor unităților de învățământ privind 
tematica inspecției 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 25 % din unitățile de 
învățământ din zona de 
responsabilitate  

2.  
15.02-

19.02.2021 

 Monitorizarea 

proiectelor 

Erasmus+ 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

Monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare 
externă, în vederea creșterii ratei de succes școlar a 
elevilor  

- eficiența managementului proiectului; 
- modul de organizare și proiectare a activităților 
proiectului;  
- analiza și adaptarea graficului de implementare a 
activităților ; 
- modul de organizare, pregătire și desfășurare a 
mobilităților; 
- informarea și comunicarea la nivelul proiectului  

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite  

Liceul Teoretic ”Iancu C. 

Vissarion” Titu   

2020-1-RO01-KA102-079045 

Colegiul National "Constantin 

Cantacuzino" Târgoviște 

2020-1-RO01-KA102-078976 

Colegiul Național ”Ion Ghica” 

Târgoviște 

2019-1-RO01-KA102-061899 

3. 22.02 – 

26.02.2021 

 Inspecție tematică 

 

 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Monitorizarea activității desfășurate în cadrul unităților 
de învățământ postliceale, domeniul sănătate și 
asistență pedagogică 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

Unitățile de învățământ care vor 

fi repartizate prin decizia ISJ  

4. 

Conform 

calendarului 

MEC 

 Inspecție tematică 

 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Monitorizarea simulării evaluării naționale pentru elevii 

clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 
întocmite  

Unitățile de învățământ care vor 
fi repartizate prin decizia ISJ  

5.  
01.03 – 

12.03.2021 

Monitorizarea 

proiectelor 

Erasmus+ 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- eficiența managementului proiectului; 
- modul de organizare și proiectare a activităților 
proiectului;  

- respectarea graficului de implementare a activităților ; 
- modul de organizare, pregătire și desfășurare a 
mobilităților; 

- informarea și comunicarea la nivelul proiectului ; 
- modalități de monitorizare și evaluare a proiectului ; 
- modalități de diseminare și exploatare a rezultatelor; 
- probleme întâmpinate în implementarea proiectului 
- impactul proiectului; 
- alte aspecte, în funcție de constatări 

 

Numărul chestionare lor 

aplicate directorului / 

coordonatorului 

Numărul rapoartelor de 

monitorizare 

 

 

Scoala Gimnazială ”Buica 

Ionescu” Glodeni 

2019-1-RO01-KA101-061952 
Gradinita cu PP Nr. 3 
Târgoviște 
2020-1-SI01-KA229-075857_2 

6.  
15.03 – 

19.03.2021 

-Monitorizarea 

implementării 

proiectelor ROSE, în 

vederea creșterii 

ratei de succes 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- eficiența managementului proiectului; 
- modul de organizare și proiectare a activităților 

proiectului;  
- respectarea graficului de implementare a activităților ; 
- modul de organizare, pregătire și desfășurare a 

mobilităților; 

Numărul fișelor de 

monitorizare  

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

Minimum 25 % din numărul 

unităților de învățământ din 

unitățile de învățământ care 

implementează proiecte 

europene/proiecte ROSE 



               

 
 

 

școlar a elevilor din 

învățământul liceal  

-Monitorizarea 

proiectelor Erasmus 

+ 

- informarea și comunicarea la nivelul proiectului ; 
- modalități de monitorizare și evaluare a proiectului; 
- modalități de diseminare și exploatare a rezultatelor; 
- probleme întâmpinate în implementarea proiectului 
- impactul proiectului; 
- alte aspecte, în funcție de constatări 

7. 
22.03 – 
26.03.2021 

- Informarea și 
consilierea unităților 
de învățământ cu 
privire la noul 
Program Erasmus   

Inspector școlar 
pentru proiecte 
educaționale – 
Stancu Valentin 

- Informarea cadrelor didactice și a directorilor cu privire 
la lansarea  noului  Program Erasmus 2021-2027 

Numărul analizelor de 
nevoi realizate în 
concordanță cu acțiunile 
cheie  

Minimum 20 de unități de 
învățământ 

8. 
29.03 – 

02.04.2021 
Inspecție tematică 

 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Monitorizarea modului de asigurare a 

conținutului pedagogic al învățării în situația 

desfășurării on line a activității școlare 

- Monitorizarea cazurilor de violență din unitățile de 

învățământ din județul Dâmbovița 

Numărul rapoartelor 

încheiate la inspecţiile 

realizate 

Numărul fişelor de 

observare a lecţiilor 

 

Minimum 25 % din unitățile de 

învățământ din zona de 

responsabilitate  

 

9. 
12.04 – 

16.04.2021 

Activități specifice 

postului 

-  

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

Consilierea unităților de învățământ în vederea pregătirii 
aplicațiilor pentru apelul 2021  Erasmus și SEE 
- Acordarea de sprijin în vederea realizării analizei de 
nevoi și a planurilor de dezvoltare europeană  
- Consilierea cadrelor didactice și a directorilor în 
vederea realizării unor aplicații de proiecte pentru apelul 
2021 

Numărul aplicațiilor 

pregătite pentru 

termenul limită unic la 

nivel european 

 

Minimum 25 % din unitățile de 

învățământ din județ 

10. 
19.04 – 

30.04.2021 

Activități metodico-

științifice  

Diseminarea unor 

rezultate  

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-
evaluare diferențiate, vizând dezvoltarea gândirii critice, 
și diminuarea riscului de analfabetisnm funcțional în 
contextul învățării în sistem față în față și on line, 
respectiv realizarea de activități asistate de tehnologie și 
internet 
- Informarea / formarea cadrelor didactice pe 
problematica utilizării platformelor, a aplicațiilor digitale 
pentru eficientizarea lecțiilor online 
- Implementarea strategiei de educație incluzivă în 

școlile din zonele dezavantajate ale județului 

Numărul materialelor 

realizate pornind de la 

implementarea 

proiectelor europene 

Conform graficului activităților 

metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice la nivel 

județean 

11. 
10.05 – 

14.05.2021 
Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

-Monitorizarea modului de  organizare și desfășurare a  
Evaluării  naționale pentru elevii clasei a II a  
-Consilierea directorilor unităților de învățământ privind 

tematica inspecției 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 25 % din unitățile de 
învățământ din zona de 
responsabilitate  

12. 
17.05 – 

21.05.2021 Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

-Monitorizarea modului de  organizare și desfășurare a  
Evaluării  naționale pentru elevii clasei a IV a  
-Consilierea directorilor unităților de învățământ privind 

tematica inspecției 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 25 % din unitățile de 
învățământ din zona de 
responsabilitate 



               

 
 

 

13. 

24.05 – 

28.05.2021 

 
Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

-Verificarea modului de  organizare și desfășurare a  
Evaluării  naționale pentru elevii clasei a VI a  
-Consilierea directorilor unităților de învățământ privind 

tematica inspecției 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 25 % din unitățile de 
învățământ din zona de 
responsabilitate 

14. 30.05 – 

04.06.2021 Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

Verificarea modului de funcționare a comisiilor cu 
caracter permanent constituite la nivelul unității de 
învățământ 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 25 % din unitățile de 
învățământ din zona de 
responsabilitate 

15. 07.06 – 

11.06.2021 Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

-Verificarea activității de secretariat din unitățile de 
învățământ (completarea și arhivarea documentelor 
școlare)  
-Consilierea directorilor unităților de învățământ privind 

tematica inspecției. 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 
întocmite 

Minimum 25 % din unitățile de 
învățământ din zona de 
responsabilitate 

16. 
14.06 – 

18.06.2021 
Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

Monitorizarea modului de organizare și desfășurare a 
probelor de evaluare a competențelor-proba A, în cadrul 
examenului de Bacalaureat  Național 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Unitățile de învățământ de nivel 
liceal repartizate prin decizie 
ISJ Dâmbovița 

17. 21.06 – 

25.06.2021 
Inspecție tematică 
Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

Monitorizarea modului de organizare și desfășurare a 
probelor de evaluare a competențelor – probele C și  D 
și  a examenului de Bacalaureat  Național 
Monitorizarea modului de  organizare și desfășurare a  

Evaluării  naționale pentru elevii clasei a VIII a 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul fișelor de 
monitorizare 
 

Minimum 25 % din unitățile de 
învățământ din zona de 
responsabilitate 

18. 28.06 – 

02.07.2021 Inspecție tematică 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

Monitorizarea modului de organizare și desfășurare a 
probelor scrise  ale examenului de Bacalaureat  
Național 

Numărul fișelor de 
monitorizare 

Unitățile de învățământ de nivel 
liceal repartizate prin decizie 
ISJ Dâmbovița 

Notă:  
• Graficul unic al activităților de monitorizare, îndrumare și control se actualizează în funcție de modificările legislative apărute, de prioritățile M.E.C și ale I.S.J. Dâmbovița sau la solicitarea motivată a 
unităților școlare.  
• De asemenea, în cazul apariției unor disfuncționalități, sesizări, reclamații etc., pot fi programate inspecţii în vederea ameliorării/remedierii acestora. 

 

Prof. STANCU VALENTIN-IRINEL 

 


