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GRAFICUL UNIC  

AL ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL  
AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022, SEMESTRUL I 
 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE/CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 
 

Nr. 
crt. 

Perioada 
Tipul 

inspecţiei/Activităţ
i 

Echipa de 
inspectori 

Aspecte vizate Indicatori de performanţă 
Unităţile de 
învăţământ 

propuse 

1 
06- 
17.09.2021 

Consfătuiri 
programate de MEC 
Activitate metodică 
la nivelul județul 
Dâmbovița/Consfăt
ui rile cadrelor 
didactice pe 
discipline de 
învățământ 

Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 
Responsabili de 
cerc metodic 

-Diagnoza procesului educațional pentru anul școlar 
2021-2022, în contextul provocărilor generate de 
pandemia COVID-19; 
-Priorități ale educației pentru anul școlar 2021-2022; 
-Cadrul normativ privind organizarea procesului de 
învățământ în anul școlar 2021– 2022. Noutăți, puncte 
critice, măsuri și acțiuni generate de acesta 

Numărul de cadre didactice 
participante, materiale 
prezentate/scrisorile metodice, 
propuneri de activităţi. 

  

Inspecție tematică 
Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 

 Monitorizarea aplicarii prevederilor Ordinului comun al 
Ministerului Sănătății si Ministerul Educației nr 
5196/1756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității in cadrul 
unităților/instituțiilor de invățămant in condiții de 
siguranta epidemiologică pentru prevenirea 
imbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. 
-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 

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

AVIZAT,INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 
ADJUNCT, 

PROF. LAURENȚIA ARJAN 



 
       Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

Calea Domnească,  nr. 127, Târgoviște, Dâmbovița 
Telefon: 0245/211891;  Fax: 0245/613723; 

E-mail:  isjdb@isj-db.ro; Web: www.isj-db.ro 

2 

 
 
 
 
 
13 -
24.09.2021 

Inspecție tematică 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inspector scolar 
Prof. Constantina 
Folea 
 
 
 
 

 Monitorizarea respectărilor prevederilor Ordinului 
comun al Ministerului Sănătății 
(nr.1494/31.08.2020) și Ministerului Educației și 
Cercetării (nr. 5487/31.08.2020) pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 Verificarea existenței platformelor educaționale 
pentru continuarea învățării de tip online și a 
posibilității managerului unității de învățământ de a 
monitoriza activitatea online, în situația în care 
clasele funcționează/ vor funcționa în  scenariul 
hibrid și / sau exclusiv online; 

 Consilierea directorilor unităților de învățământ 
privind tematica inspecției 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică întocmite 

Minimum 50% 
unități de 
învățământ din zona 
de responsabilitate 

3 

 
 
27.09.-
01.10.2021 
 

 

Inspecție tematică 

Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 
 
 
 
 
 
 

-Monitorizarea / verificarea utilizării resurselor adecvate 
tipului de scenariu în care funcționează clasa. 
- Monitorizarea / verificarea modului de constituire și 
funcționare a Consiliului de administrație, a Consiliului 
profesoral și a comisiilor permanente constituite la 
nivelul unităților școlare 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică întocmite 

Minimum 50 % din 
unitățile de 
învățământ din zona 
de responsabilitate 

4 04-08.10.2021 
Inspecție școlară 
generală / Activități 
specifice postului 

Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 
 

 Verificarea respectării legislației în vigoare în 
privința realizării evaluării anuale a personalului 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic  

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică întocmite 

Minimum 50 % din 
unitățile de 
învățământ din zona 
de responsabilitate 

5 
11.-
22.10.2021 

Inspecție tematică 

 
 
Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 
 
 
 
 
 
 

 

 Monitorizarea  frecvenței, a situației școlare, a 
modului de completare, gestionare și arhivare a 
documentelor școlare, a actelor de studii, precum 
și a  documentelor de inscriere și de admitere 
pentru elevii care au continuat studiile la 
învățământul seral/frecvență redusă. 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică întocmite 
 

 

 
Minimum 25 % din 
unitățile de 
învățământ  din 
zona de 
responsabilitate 
care au forma de 
învățământ seral / 
frecvență redusă 

6. 25.10-
05.11.2021 

Inspecție tematică Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 
 

 Monitorizarea planurilor de acţiune, validarea 
rapoartelor de autoevaluare din învățământul 
profesional şi tehnic (ÎPT) și din unitățile de 
învățământ postliceale 

. 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică întocmite 

 
 
Minimum 25 % din 
unitățile de 
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 Monitorizarea modului de corelare a temele pentru 
acasă cu vârsta elevilor (relevanța lor, verificare, 
volum de muncă) 

învățământ din zona 
de responsabilitate 

7 08-12.11.2021 Inspecție tematică 
Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 

 Verificarea încadrării cu personal didactic și 
nedidactic în unitățile de învățământ și a normării 
personalului didactic 

 Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică 

 Minimum 25 % din 
unitățile de 
învățământ din zona 
de responsabilitate 

8. 
15-
26.11..2021 

 
 
Inspecție scolară 
generală 

 
 
Inspectorii scolari, 
Metodisti ai ISJ 

-Evaluarea  generală a performanțelor unităților de 
învățământ și a competențelor profesionale/activității 
profesionale a cadrelor didactice la nivelul 
disciplinelor/activităților educaționale prin inspecție 
școlară generală 
-Identificarea factorilor care influențează performanța 
activității unităților de învățământ 
-Monitorizarea aplicării la clasă a achizițiilor dobândite 
de cadrele didactice prin programele de formare 
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii 
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din Regulamenul 
de inspecție a unităților de învățământ preuniversiar, 
anexă la  OMEC nr. 6106/2020 

 
 
-Fișe de asistență la lecție; 
Raport scris individual pe 
discipline și pe domenii;; 
 

 
Scoala Gimnaziala 
Rau Alb de jos 
 
 
 
Scoala Gimnaziala 
Malu cu Flori 

9 

29.11-
10.12.2021 
 

/ Activități specifice 
postului 

Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 

 
- Realizarea activitatilor de monitorizare in teritoriu, 
conform domeniului de competenta 

-Numărul fișelor de 
monitorizare 
Rapoarte de inspecție 
tematică întocmite 

 
Palatul Copiilor 
Targoviste 
Clubul Copiilor 
Pucioasa 

10. 06.10.12.2021 

Inspecție tematică Inspector scolar, 
Prof. Constantina 
Folea 
 

Monitorizarea activităților de constituire, de vacantare și 
de ocupare a posturilor didactice din unitățile de 
învățământ 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică întocmite 

Minimum 25 % din 
unitățile de 
învățământ din zona 
de responsabilitate 

11. 13-22.12 

Inspecție tematică Inspector scolar, 
Prof. C. Folea 
 

Evaluarea impactului avut de proiectele cu finanțare 
externă în creșterea ratei de succes a elevilor 

Numărul fișelor de 
monitorizare 
Numărul rapoartelor de 
inspecție tematică  

Minimum 25 % din 
unitățile de 
învățământ din zona 
de responsabilitate 

 
 
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, cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ Dâmbovița.  

 De asemenea, în cazul apariției unor disfuncționalități, sesizări, reclamații etc., pot fi programate inspecţii în vederea ameliorării/remedierii acestora. 

 Inspecțiile generale de revenire sunt obligatorii și vor fi programate la o dată stabilită de fiecare coordonator. 

 
INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE, 

Prof. CONSTANTINA FOLEA 


