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ARGUMENT 
 

Inspectoratul Școlar Județean Călărași, în calitate de serviciu public deconcentrat  al ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

la nivel local, factor coordonator  în asigurarea implementării politicilor naționale în domeniul educației, promotor de  inițiative referitoare la 

activitățile de prevenire, intervenție și compensare legate de reducerea părăsirii timpurii a școlii,  asigură monitorizarea sistematică a planurilor de 

acțiune agreate, a rezultatelor propuse și asigură sprijin școlilor în inițiativa lor de dezvoltare organizațională. 

 

În acest context, prezentul Plan managerial pentru anul școlar 2016/2017 este elaborat din perspectiva  rolului și atribuțiilor Inspectoratului 

Școlar Județean Călărași în cadrul sistemului de învăţământ local şi a contextului social general actual, avându-se în vedere în mod implicit politicile 

și strategiile educaţionale naționale, care redefinesc  întregul sistem de opţiuni, priorităţi, scopuri, obiective în domeniul educaţiei. 

 

Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Călărași raportează propria perspectivă la necesităţile soluţionării operative şi eficiente a 

problemelor provocate de modernizarea societăţii pe baza profesionalizărilor asigurate de sistemul de învăţământ prin politicile sale educaţionale. 

 

Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Călărași vizează, prin aportul personalului propriu şi al personalului din şcoli, transformarea 

unităţilor de învăţământ în surse de dezvoltare şi inovare cognitivă, de formare de competenţe şi aptitudini la elevi, compatibile cu exigenţele 

societății moderne.  

 

Documentul de față vizează, de asemenea, necesitatea dezvoltării în şcoală a unor practici didactice care să promoveze interactivitatea, 

utilizarea/aplicarea informaţiilor în contexte cât mai variate şi corelate la experienţele elevilor, plasarea elevului în centrul actului instructiv-educativ, 

eficientizarea instruirii şi a educaţiei. 

 

 

 



CONTEXT LEGISLATIV 

 
completările și modificările ulterioare   

-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar  

 

  nr. 5080 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar  

ru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, completat cu Ordinul nr. 4621 /2015 

rogramului Școala  după școală  

 

 profesionale individuale anuale ale 

personalului contractual   

 supravegherea 

stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice  

 ar   

 - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor 

Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii.   

 i "A doua Şansă“   

   

 de odihnă al personalului didactic 

din învăţământ   

  preuniversitar   

 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile 

 de unităţile de 

învăţământ preuniversitar   

 itate extraşcolară   

 ităţii personalului didactic si didactic auxiliar, 

cu modificările ulterioare   

 u modificările ulterioare.   

 privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 

1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007 



Fundamentarea actului 

educațional pe baza nevoilor de 

dezvoltare personală, 

profesională a elevilor 

 

Asigurarea complementarității 

educației formale, nonformale și 

informale; învățarea permanentă, ca 

dimensiune majoră a politicii 

educaționale 

 

           

      Realizarea echității        

în educație 

 

 

 

 

                      Asigurarea educației de bază      Creșterea calității  

                                                                                                                                               proceselor de predare- învățare                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                 pentru toți elevii                                                                                      și a serviciilor educaționale 

                 formarea competențelor cheie,                                                    

 

PRIORITĂȚI 

            STRATEGICE 

                   
 

  

                 
 

 

 

           
           

       Deschiderea sistemului educațional             

și de formare profesională  

   către societate, către  

          mediul social, economic și cultural           



 

 

DIRECŢII DE ACȚIUNE 

 Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant; 

 Stimularea educaţiei permanente şi obţinerea unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării; 

 Promovarea învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale prin accesul egal la educaţie în toate ciclurile de învăţământ în 

instituţiile de sine stătătoare sau multiculturale, garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și dialogului intercultural; 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale incluzive; 

 Îmbunătățirea performanței educaționale actuale, în vederea satisfacerii cerințelor unei economii bazate pe cunoaștere, a creșterii calității 

proceselor de predare și învățare și a eficienței sistemului; 

 Conducere bazată pe valorizarea şi valorificarea resurselor umane; 

 Însuşirea şi respectarea legislaţiei/ metodologiilor/ordinelor în vigoare; 

 Îmbunătăţirea comunicării cu autorităţile locale/ comunitatea locală prin organizarea de activităţi comune; 

 Asigurarea calităţii educației și a unui progres real  în instituţiile de învăţământ în vederea unei bune integrări a beneficiarilor educației în 

viața social economică; 

 Dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern; 

 Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor indicatori specifici; 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, realizarea standardelor curriculare 

și creșterea performanțelor școlare; 

 Dobândirea de noi competenţe profesionale în învățământul tehnic; 

 Acordarea de consultanţă directorilor și cadrelor didactice în vederea conceperii de proiecte de cooperare europeană; 

 Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională; 

 

 

 

 

 

 



             

 

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016/2017 

 

Acțiuni/ măsuri Compartiment 

responsabil 

Resurse umane Evaluare  Termene  

Obiectiv specific:  DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL MODERN ȘI EFICIENT CARE SĂ VIZEZE 

ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE, UN SISTEM EDUCAȚIONAL INCLUZIV ȘI RELAȚIONAT CU CERINȚELE 

ECONOMICO-SOCIALE LOCALE   

Indicator de performanță: Planuri de dezvoltare și manageriale armonizate la toate nivelele (ISJ, școli, compartimente); creșterea procentului de 

posturi de  director/director adjunct ocupate prin concurs 

Corelarea strategiei de dezvoltare a învăţământului 

preuniversitar călărășean cu strategiile M.E.N.C.Ș. şi 

cu Programul de Guvernare–Strategia 2012-2016 

pentru Educație 

Management 

instituțional 

Inspector școlar general 

Inspector școlar general 

adjunct 

Inspectori management 

instituțional 

Evaluarea internă  

anuală - 

rapoarte de  

evaluare internă  

Proceduri 

Permanent  

Reactualizarea bazelor de date la nivelul instituţiei Management 

instituțional 

Inspectori management 

Serviciul reţea școlară 

Raport statistic Octombrie 

2016 

Monitorizarea și evaluarea  practicării unui 

management implicat la toate nivelurile, relevant 

pentru politicile educaționale europene 

 

Management 

instituțional 

Inspectori management Rapoarte de  

monitorizare 

Permanent  

Recrutare, selecţie, consiliere, evaluarea personalului 

de conducere 

Management 

instituțional 

Inspector școlar gen.  

Inspectori management 

Inspector resurse umane 

 

Fise de evaluare 

Rapoarte și 

procese verbale  

Conf. grafice  

MECS 

Proiectarea  activităţilor manageriale pe baza unei 

diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte 

strategice care să vizeze proceduri de asigurare a 

calităţii în educaţie 

 

Management 

instituțional 

  

 Inspectori management Planurile 

manageriale pe 

specialități și 

compartimente 

Septembrie 

2016 

Organizarea de întâlniri, şedinţe cu caracter 

informativ, lucrativ, de analiză, de consultare cu 

directori, profesori, autorităţi locale, parteneri 

educaționali 

 

Management 

instituțional 

Curriculum 

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspectorii școlari 

Graficul de 

ședințe 

Procese verbale 

Permanent  



Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul  

Consiliului consultatival ISJ şi în Consiliul consultativ 

al directorilor 

 

Managemnet 

instituțional 

Inspectori management 

Membrii CC 

Directorii membri CC 

Procese verbale Conform 

graficelor ISJ 

Întocmirea documentaţiei specifice compartimentelor 

instituţionale pe semestre 

 

Management  

Currriculum  

Toți inspectorii 

Contabilitate și finanțe 

Juridic  

Rapoarte 

semestriale 

Semestrial  

Obiectiv specific:  ORIENTAREA INSPECŢIEI ŞCOLARE PE IMPLEMENTAREA EFICIENTĂ A CURRICULUMULUI ŞI A 

PROGRAMELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN JUDEŢ, CENTRATE PE INFORMARE, 

CONSILIERE, MONITORIZARE, CONTROL PE BAZA STANDARDELOR NAŢIONALE 

Indicator de performanță: Creșterea procentului de promovabilitate cu cel puțin 8% la concursul de definitivare și titularizare la cadrele 

didactice, precum și la evaluările naționale și bacalaureat pentru elevi 

Optimizarea , monitorizarea și evaluarea calității 

procesului educațional prin inspecții tematice de 

specialitate și inspecții generale 

 

Curriculum  Inspector șc. gen adj. 

Toți inspectorii 

Rapoarte de 

monitorizare 

Conform 

graficelor 

Informarea și formarea cadrelor didactice în cadrul 

cercurilor pedagogice și metodice, în scopul 

valorificării și stimulării creativității profesionale prin 

aplicarea unor strategii centrate pe elev în procesul de 

predare- învățare 

 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Procese verbale 

Rapoarte de 

activitate cercuri 

pedagogice 

Conform 

graficelor 

Iniţierea de programe de stagii de formare, realizate 

de inspectorii şcolari în colaborare cu CCD/CJAPP pe 

problematica specifică specialităţii 

 

Curriculum  

 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Director CCD 

Documentația 

formărilor 

Permanent  

Consiliere, sprijin acordat unităţilor şcolare în 

elaborarea curriculumului specializat în vederea 

acreditării ca ofertanţi de formare 

 

Curriculum Toți inspectorii Rapoarte specifice Permanent  

Monitorizarea implementării obiectivelor sociale ale 

politicii guvernamentale și ministeriale în domeniul 

învățământului(manuale gratuite,rechizite școlare, 

dotare cu mijloace de transport, programul Bani de 

liceu, burse, etc.) 

 

Management  

Curriculum  

Salariații nominalizați prin 

decizii cu atribuții în 

domeniu 

Rapoarte de 

monitorizare 

Planuri de 

activitate 

Permanent  

Organizarea și monitorizarea desfășurării examenelor 

de definitivat, a concursurilor de ocupare a posturilor 

Management  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj 

Respectarea 

cerințelor 

Iulie 2017 



vacante Insp. resurse umane 

Inspector scolar pentru 

dezvoltarea resurselor umane 

Juridic  

metodologice 

Monitorizarea măsurilor propuse în planul remedial al 

unităților pentru ameliorarea rezultatelor la examenele 

naționale și bacalaureat 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj 

Directorii unităților școlare 

Plan de măsuri Permanent  

Obiectiv specific: ELABORAREA ȘI APLICAREA UNOR PLANURI SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA 

EDUCAȚIE PENTRU TOȚI COPII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ  

Indicator de performanță: Reducerea absenteismului și scăderea cu cel puțin 5% a numărului de elevi care părăsesc timpuriu școala; 
cel puțin 80 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară,  trebuie să beneficieze de educație preșcolară 

Asigurarea cuprinderii întregii populații de vârstă 

școlară într-o formă de învățământ obligatoriu prin 

realizarea unei rețele școlare durabile și a unor 

planuri de școlarizare realiste 

 

Management 

Curriculum  

 

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Comp. reţea școlară 

Insp. șc. Ed. Timpurie  și 

învăț. primar 

Statistică la 

nivelul preșcolar 

și primar 

Rețeaua școlară 

Dec.2016- 

ian.2017 

Eliminarea obstacolelor privind înscrierea și 

menținerea în învățământul obligatoriu  

 

Management 

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților 

 

Plan de măsuri Permanent  

Asigurarea condițiilor și accesului la  învățământ  

pentru copii de etnie rromă din județ, în condițiile legii 

 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj 

Inspectori minorități 

Statistici și baza 

de date 

Nr. de elevi 

minoritari 

Permanent  

Consilierea și sprijinirea unităților școlare pentru 

elaborarea unor programe specifice, adaptate elevilor 

cu certificat de orientare școlară integrați în 

învățământul de masă 

 

Curriculum  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj 

Insp. înv. special 

Director CJRAE 

Director înv. special 

Nr. de elevi cu 

CES integrați 

Permanent  

Asigurarea  accesului  la  educaţie  a copiilor 

nedeplasabili,  prin  şcolarizare  la domiciliu. 

 

Curriculum  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj 

Insp. înv. special 

Director CJRAE 

Director înv. special 

Nr. de cazuri de 

elvi școlarizați la 

domiciliu 

Permanent  

Asigurarea șanselor egale în educație pentru copiii 

care provin din rândul populației cu nevoi speciale 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj 

Rapoarte specifice 

Nr. de elevi 

Permanent  



(grupe, clase, clase în învățământul profesional) 

 

Insp. înv. special 

Director CJRAE 

Director înv. special 

cuprinși 

Promovarea și diseminarea unor acțiuni care să 

reflecte diversitatea etnică și culturală specifică unor 

zone din județ 

 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

 

Nr. de activități 

interculturale 

Conform 

graficelor 

Elaborarea unor broșuri precum „Înscrierea în clasa 

pregătitoare -2017”, „Admiterea în învățământul 

liceal și profesional-2017” 

 

 

Mangement  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspectori școlari gen. adj. 

Director CJRAE 

Directorii unităților școlare 

Nr. de broșuri 

editate 

Conform 

calendarului de 

înscrieri 

Obiectiv specific: DEZVOLTAREA UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT PREOFESIONAL ȘI TEHNIC, ÎN PARTENERIAT CU AGENȚII 

ECONOMICI,   CARE SĂ FORMEZE ABSOLVENȚILOR ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE NECESARE UNUI ACCES MAI BUN LA 

OPORTUNITĂȚILE DE ANGAJARE 

Indicator de performanță: Creșterea numărului de clase și elevi  din învățământul profesional 

Marketing educaţional- iniţierea, implementare de 

acţiuni cu parteneri educaţionali, agenți economici în 

ideea promovării ofertei educaţionale 

Management  

Curriculum 

Inspector școlar general 

Inspectori școlar gen. adj. 

Director CJRAE 

Directorii liceelor 

Nr. de parteneriate 

existente 

Permanent  

Organizarea de întâlniri de consultanţă, proiectare a 

activităţilor de interes comun privind curriculumul 

pentru învățământul profesional și tehnic 

Curriculum  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar discipline 

tehnice 

Directorii unităților liceale 

Procese verbale  Conform 

graficului 

Dezvoltarea şi  adaptarea  reţelei  învăţământului  

tehnologic,  conform  priorităţilor  din  PLAI/PRAI,  cu  

avizul  C.L.D.P.S,  prin  adecvarea  ofertei  de  

formare  la piaţa  muncii  şi  la  cerinţele  agenţilor  

economici  

parteneri. 

Management  

Curriculum 

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar discipline 

tehnice 

Directorii unităților liceale 

Numărul de 

specializări 

Oferta unităților 

școlare 

Gradul de  

adecvare al CDL 

 

Permanent  

Armonizarea formării și calificării tinerilor care 

reprezintă populația școlară la oferta pieței și a bursei 

locurilor de muncă 

Management  

Curriculum 

Inspector școlar general 

Inspectori școlari gen. adj. 

Inspector școlar  discipline 

tehnice. Directori licee 

Rapoarte specifice Conform 

graficelor 



 

Organizarea unor acțiuni privind stimularea inovării 

şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la 

toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională 

Management  

Curriculum 

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Director CJRAE 

Directorii liceelor 

Director CCD 

 

Nr. de acțiuni 

Procese verbale 

Conform 

graficelor 

Obiectiv specific: EXTINDEREA PROGRAMELOR DE PREVENIRE / REMEDIALE, DE TIP ”A DOUA ȘANSĂ”, ”ȘCOALĂ DUPĂ 

ȘCOALĂ” ȘI ALTELE, ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE DIN JUDEȚ, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI CEREREA LA NIVEL LOCAL 

Indicator de performanță: Numărul de programe la nivel de județ comparativ cu anul școlar precedent; procentul persoanelor cu vârsta de 15 

ani, cu competențe scăzute de citire, matematică și științe exacte,  să fie mai mic de 15 % 

 

Avizarea și monitorizarea programului „Școală după 

școală” 

Mangement 

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților 

Proiectele pentru 

program avizate 

Rapoarte de 

monitorizare 

Februarie 2017 

Permanent  

Realizarea unei analize de nevoi privind programul „A 

doua șansă” la nivel de județ 

Management 

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților 

Nr. de programe Ianuarie 2017 

Sprijinirea şcolilor pentru dezvoltarea unor   forme   

alternative   de   organizare   a educaţiei  de bază, 

pentru  populaţia  care  a abandonat  sau  nu  a  

frecventat  şcoala  („A doua şansă”) 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Rapoarte de 

monitorizare 

Permanent  

Elaborarea unor oferte CDȘ specifice pentru 

satisfacerea nevoilor elevilor cuprinși în programe 

alternative de educație 

Curriculum  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Nr. de CDȘ 

avizate 

Februarie –

martie 2017 

Continuarea programului Grădinița de vară care să 

asigure succesul educațional al tuturor copiilor, 

inclusiv al copiilor din cadrul grupurilor marginalizate 

social și în situație de risc și eșec scolar în clasa 

pregătitoare și clasa I 

 

Curriculum  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspectorii înv. preșcolar și 

minorități 

Directorii unităților școlare 

Nr. de copii 

integrați  

Iulie-august 

2017 

Urmărirea și  înregistrarea  factorilor care sunt 

considerați ca fiind precursori ai abandonului: 

repetenție, rezultate slabe la învățătură, absenteism. 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii.Directorii 

Grafice de 

monitorizare 

Permanent  



 

Implicarea persoanelor de etnie romă, din zonele 

rurale și din comunități dezavantajate, în vederea 

creșterii participării acestora la programele ȘDȘ 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Nr. de activități și 

părinți impliacți 

Procese verbale 

Permanent  

Remedierea aspectelor care ar putea conduce la 

părăsirea timpurie a școlii prin introducerea unor 

instrumente de monitorizare( fișă de insemnări, listă de 

verificare) 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Plan de remediere 

Rapoarte de 

activitate 

Permanent  

Campanie de  promovare a importanței menținerii în 

școală a elevilor și a reducerii PTȘ  

 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspectori școlari gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Director CJRAE 

Raport de evaluare Conform 

graficului 

Obiectiv specific: OFERIREA UNOR PROGRAME SPECIFICE ȘI CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII PENTRU A VENI ÎN 

SPRIJINUL ELEVILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC/ CAPABILI DE PERFORMANȚĂ 

Indicator de performanță: Numărul de programe adaptate și CDȘ/ Nr. de elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare  

Crearea unei baze de date pertinente privind elevii cu 

CES integrați în învățământul de masă 

Curriculum  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Insp. inv. Special 

Director CJRAE 

 

Baza de date Dec. 2016 

Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea unor 

programe adaptate la diferite specialități 

Curriculum  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

CJRAE 

Nr. de programe 

adaptate 

Procese verbale 

Sept.-oct. 2016 

Derularea unor cursuri de formare privind elaborarea 

programelor adaptate și CDȘ 

 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților 

Director CJRAE 

Director CCD 

Rapoarte ale 

formărilor 

Conform 

graficului 

Eficientizarea activității   de Excelență școlară Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspectorii școlari 

Rapoarte de 

activitate 

Martie 2017 

Susținerea de cursuri de educație parentală „Învăț 

pentru copilul meu” 

Management 

Curriculum   

Inspectori management. 

Directori de școli 

Rapoarte de 

activitate 

Noi. 2016- mai 

2017 



  

Elaborarea mecanismelor de încurajare a cursanților 

să participe la programele A Doua Șansă (ex. Orar 

flexibil) 

Curriculum   Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspectori responsabil 

Directorii unităților care 

organizează cursuri 

 

Plan de măsuri Conform 

graficului 

Implicarea autorităților locale, a comunităților, 

părinților și a altor factori interesați de la nivel local 

pentru a asigura sprijinul financiar necesar elevilor 

capabili de performanță  

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților 

Procese verbale 

Rapoarte de 

activitate 

Permanent  

Proiectarea activităţii educative formale şi 

nonformale, în concordanţă cu calendarul M.E.N.C.Ș. 

şi cu principiile educaţiei pentru o dezvoltare durabilă 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar activ. 

educative 

Nr. de activități 

educative derulate 

Rapoarte de 

activitate 

Conform 

graficului 

Obiectiv specific: PROMOVAREA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ȘI INIȚIATIVELOR DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL CU 

AUTORITĂȚILE LOCALE, ONG-URI, AGENȚI ECONOMICI, MEMBRII AI COMUNITĂȚII, ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE 

CARE CONTRIBUIE LA RIDICAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE 

Indicator de performanță: Numărul de proiecte și parteneriate naționale și internaționale implementate la nivel județean 

Organizarea şi participarea la acţiuni comune şi 

relevante pentru comunitate 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Director CJRAE 

Procese verbale 

Rapoarte specifice 

Permanent  

Colaborarea cu instituţii, autorități locale, ONG-uri 

care pot sprijini sistemul educațional la nivelul 

județului 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Director CJRAE 

Nr. proiecte de 

parteneriat 

educațional 

Permanent  

Sprijinirea  parteneriatelor școlare și a proiectelor 

europene de tip Erasmus + 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar pentru 

proiecte 

Directorii unităților școlare 

Nr. de proiecte 

Erasmus + 

Rapoarte de 

activitate 

Permanent  

Interrelaţionarea responsabilă cu reprezentanţii 

comunităţii locale (mediere, consiliere reciprocă) 

Management  Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Nr. întâlniri  

Procese verbale 

Permanent  



 

Asistenţă  tehnică  şi financiară, pentru derularea 

programelor  de  reabilitare  a  şcolilor, prin 

programele  guvernamentale  şi pentru dezvoltarea de 

programe locale, în acest sens 
 

Management  

Comp finaciar ad-

tiv 

Inspector școlar general 

Contabil șef  

Referent specialitate tehnic-

investiții  

 

Respectarea 

legislației 

Evidențele 

contabile 

Permanent  

Iniţierea de acţiuni vizând reducerea fenomenului de 

repetenție și abandon şcolar în parteneriat cu 

autoritățile locale 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspectorii management 

Directorii unităților școlare 

Director CJRAE 

Rapoarte de 

monitorizare 

Permanent  

Realizarea   acordurilor   de   parteneriat între ISJ şi 

autorităţi publice cu atribuţii în domeniul   prevenirii   

şi   combaterii fenomenelor  de  violenţă  şi  a 

consilierii elevilor aflaţi în situaţii de risc 

 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Toți inspectorii 

Directorii unităților școlare 

Număr de acorduri 

de  

parteneriat 

încheiate 

Permanent  

Campanii SNAC:„Săptămâna legumelor și fructelor 

donate”, ”Săptămâna inimilor darnice”, ”Alege 

conștient” 

Management  

Curriculum  

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector activități educative 

Raport de 

activitate 

Conform 

graficului 

Obiectiv specific: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE CONSILIERE A TRAIECTORIEI  ELEVILOR ȘI ORIENTAREA  

PROFESIONALĂ AXÂNDU-SE PE CONECTAREA NEVOILOR PIEȚEI MUNCII CU APTITUDINILE ELEVULUI 

Indicator de performanță: Număr de programe de orientare implementate și număr elevi participanți 

Asigurarea serviciilor de consiliere în carieră, în 

educație și o mai bună promovare a învățământului 

profesional și tehnic în interiorul și în afara școlii, cu 

accent pe oportunitățile de carieră 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

 Inspector IPT 

Directorii unităților școlare 

Director CJRAE 

Rapoarte 

evaluative  

din şcoli  

 

Permanent  

Elaborarea și implementarea măsurilor de sprijin 

personalizat pentru elevii din învățământul profesional 

și tehnic în risc de abandon 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector IPT 

Directorii unităților școlare 

Director CJRAE 

 

Plan de măsuri Conform 

graficului 

Acordarea de sprijin pentru dotarea atelierelor de 

lucru școlare pentru educația și formarea practică  
 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar discipline 

tehnice  

Agenți economici parteneri 

Gradul dotării 

atelierelor 

Permanent  
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Realizarea unei diagnoze și prognoze privind cererea 

și oferta educațională   

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Director CJRAE 

Directorii unităților școlare 

 

Monitorizarea  

inserţiei  

absolvenţilor 

 

Conform 

graficului 

Crearea unui mecanism de stimulente împreună cu 

agenții economici pentru oferirea de locuri de practică  

elevilor în companii  

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar discipline 

tehnice 

Directorii unităților liceale 

Agenți economici 

Note de  

fundamentare 

 

Conform 

graficului 

Consilierea  conducerilor  unităţilor  de  

învăţământ   în   vederea   respectării  

metodologiilor    referitoare    la    ofertele    de  

CDŞ/CDL  şi  fundamentarea  acestora,  pe  

rezultatele analizei de nevoi. 

 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar discipline 

tehnice 

Agenți economici parteneri 

Rapoarte 

evaluative 

Permanent  

Monitorizarea  şi  sprijinirea  unităţilor şcolare  pentru  

diversificarea  şi  extinderea ofertei  de  formare  

continuă  pentru  adulţi, adaptată la cerinţele socio- 

Economice locale 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspector școlar discipline 

tehnice 

Directorii unităților liceale 

Agenți economici 

Rapoarte de 

monitorizare 

Permanent  

Organizarea împreună cu CJRAE a campaniei „Îmi 

construiesc viitorul” și „Târgul educației A fi – A ști” 

 

Management 

Curriculum   

Inspector școlar general 

Inspector școlar gen. adj. 

Inspectori școlari  

Directorii unităților liceale 

Director CJRAE 

Raport de 

activitate 

Aprilie – mai 

2017 



 

 
 

 

 


