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Tipul 
inspecţiei/ 
activității 

Obiective/acţiuni conform 
 planului managerial 

Perioada Aspecte vizate în activitatea de 
consiliere/monitorizare/evaluare 

Unităţi şcolare Mijloace 
de 

verificare 

Proiectare - 
organizare 

Elaborare documente specifice postului: 
- monitorizarea programelor privind accesul 
la educație (ex. A doua șansă, învățământ la 
domiciliu) 
- secretar consiliul de administrație 
- secretar Comisia județeană de mobilitate 
- secretar Comisia de monitorizare – SCMI 
- responsabil ANI 
- membru comisia de echivalare studii 
efectuate de elevi în străinătate  
-secretar  în comisiile județene pentru 
organizarea și desfășurarea examenelor 
naționale (evaluare națională pentru clasa a 
VIII-a și bacalaureat) 

13 – 17  
februarie 
2017 

 Elaborarea raportului semestrial de 
activitate  

 Realizarea documentelor de proiectare 
managerială: plan operațional 
semestrul II,  graficul propriu de 
activitate, în concordanță cu graficul 
unic  de inspecții al ISJ 

 Redactarea documentelor specifice 
consiliului de administrație și ale 
Comisiei județene de mobilitate 
(procesele-verbale, hotărârile, deciziile 
emise, răspunsurile la solicitările din 
teritoriu etc.) 

 Evaluarea dosarelor de echivalare studii 
(redactare atestate) 

 Elaborarea/redactarea documentelor 
specifice comisiei SCMI (conform OSGG 
200/2016) 

 Participare la grupul de lucru constituit 
la nivel național pentru elaborarea 
subiectelor la olimpiada județeană și 
națională de geografie, în calitate de 
membru al Comisiei Centrale 

 ISJ 
Dâmbovița 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 București 

Documentele 
elaborate 
(documente 
analiză, 
planul 
operațional 
Sem. II,  
grafic 
inspecții/activit
ate, 
proceduri, 
regulamente, 
atestate 
echivalare, 
documentele 
comsiilor 
județene de 
Evaluare 
Națională și 
Bacalaureat) 
 

Inspecţie 
tematică 
cuprinsă în 
graficul ISJ 
Dâmboviţa 

Obiectiv specific 
Optimizarea activităţilor manageriale 
desfășurate la nivelul ISJ Dâmbovița, prin 
aplicarea corectă a modificărilor legislative, a 
regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N. 
Acţiuni 
Consilierea managerilor unităților de 
învățământ preuniversitar și a cadrelor 
didactice cu privire la organizarea simulării 

20 – 24 
februarie 
2017 

 Verificarea propunerilor pentru 
comisiile din unitățile școlare, în 
vederea elaborării deciziilor (30 licee și 
176 unități de învățământ gimnazial în 
care se desfășoară simularea națională) 

 Activitate la nivelul comisiei județene 
de organizare a Evalurii Naționale și 
Bacalaureat (completarea, de către 
membrii comisiei, a Anexei 1 și Anexei 2 

 ISJ 
Dâmbovița 

Documentele 
Comisiei 
județene 
pentru 
Evaluarea 
Națională și 
Bacalaureat 
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naționale a Evaluării Naționale și a 
examenului de bacalaureat național 
 

din procedura de transfer subiecte – 
angajamente și declarații, înregistrarea 
și arhivarea acestora) 

 Preluarea datelor din unitățile de 
învățământ privind persoanele de 
contact, în vederea înregistrării 
acestora în aplicația AUSI (132 
persoane de contact pentru Evaluarea 
Națională și Bacalaureat) 

Inspecţie 
tematică 
cuprinsă în 
graficul ISJ 
Dâmboviţa 

Obiectiv specific 
Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin 
activități de pregătire specifice 
evaluările/examenele naţionale 
Acţiuni 
-Organizarea simulării naționale în condiții 
optime, conform Procedurii MEN nr. 
277/2017 

27 – 3 martie 
2017 

 Elaborare documente specifice 
organizării simulării naționale (decizii: 
arondare structuri la unitățile de 
învățământ cu PJ, centre de 
comunicare, persoane de contact, 
centre de examen, persoanele care au 
acces la procedura de transfer arhive 
de subiecte) 

 Elaborarea machetelor privind 
monitorizarea, de către inspectorii 
școlari, a modului de organizare și 
desfășurare a simulărilor naționale; 

 Elaborarea și transmiterea adreselor 
către primării, consilii locale, furnizorii 
de energie și internet, în vederea 
organizării simulărilor naționale în 
condiții optime. 

 ISJ 
Dâmbovița 

Documentele 
Comisiei 
județene 
pentru 
Evaluarea 
Națională și 
Bacalaureat 
  

Monitorizare 
Program „A 
doua şansă” 

Obiectiv specific 
Asigurarea asistenței specializate în procesul 
de educație centrată pe copil pentru 
creştere/dezvoltare personală, socială şi 
profesională a elevilor, în furnizarea unui 
curriculum individualizat/adaptat nevoilor de 
instruire ale unor elevi/grupuri de elevi (elevii 
cu performanțe școlare, elevii cu C.E.S.) la 
toate nivelurile de școlaritate 

6 – 10 martie 
2017 

 modul de aplicare a prevederilor 
OMECTS nr. 5248/31.08.2011 privind 
aprobarea Metodologiilor şi a 
planurilor-cadru specifice programului 
„A doua şansă”; 

 forma de organizare a procesului 
educativ pentru învăţământ primar, 
aprobată de consiliul de administraţie 
al şcolii: zi, seral, comasat sau intensiv; 

 Şcoala 
Gimnazială 
”Radu cel 
Mare” 
Târgoviște 

 Școala 
Gimnazială 
”Smaranda 
Gheorghiu” 

Fişe de 
monitorizare 
Proces-verbal 
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Acţiuni 
Consilierea managerilor unităților de 
învățământ pe problematica educației de tip 
remedial / pentru elevii capabili de 
performanță 
Acordarea de consultantă cadrelor didactice 
care desfășoară activitate în cadrul 
Programului A doua șansă, pentru  tinerii şi 
adulţii care nu au finalizat învăţământul 
obligatoriu 
Monitorizarea implementării programului A 
doua şansă  

 schema orară pentru învăţământul 
secundar inferior: în timpul săptămânii, 
după-amiaza sau seara, sâmbăta ori în 
timpul vacanţelor şcolare; 

 aplicarea curriculum-ului specific, 
modular; 

 evaluarea modulelor; 

 verificarea documentelor şcolare 
(cataloage, registre matricole). 

Târgoviște 

 Liceul 
Tehnologic 
Petrol 
Moreni 
 

Organizare 
simulare 
națională 
 

Obiectiv specific 
Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin 
activități de pregătire specifice pentru 
Evaluarea Națională la sfârşitul clasei a II-a, a 
IV-a, a VIII-a, prin organizarea simulărilor 
pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a și 
pentru examenul de bacalaureat  
 

13 – 17 
martie 2017 

 Participare, în calitate de secretar al 
Comisiei județene de organizare a 
Evaluării Naționale și secretar Comisia 
județeană de bacalaureat, la activitățile 
specifice organizării și desfășurării 
simulărilor naționale 

 Coordonarea persoanelor de contact 
din județ,  în calitate de responsabil cu 
activitatea de comunicații virtuale la 
nivelul inspectoratului școlar 

 ISJ 
Dâmbovița 

Documentele 
comisiei 
județene 

Inspecție 
generală 

Obiectiv specific 
Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin 
evaluarea conformității funcționării și 
dezvoltării unităților de învățământ 
preuniversitar  

20 – 24 
martie 2017 

 Membru în echipa de inspecție – 
disciplina geografie 
 

 

 Şcoala 
Gimnazială 
Raciu 

 

Rapoarte de 
inspecție 

Inspecție 
tematică 

Obiectiv specific 
Organizarea și funcționarea învățământului 
profesional cu durata de 3 ani, conform art. 
11, alin. 4 din OMENCS nr. 5033/28.08.2016  
 

27 – 31 
martie 2017 

 Respectarea prevederilor OMENCS nr. 
5033/28.08.2016 

 Performanțele elevilor 

 Liceul 
Tehnologic 
”Udrea 
Băleanu” 
Băleni 

 Liceul Tehn. 
Petrol 
Moreni 

Raport de 
inspecție 
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Inspecție 
tematică 

Obiectiv specific 
Compatibilizarea sistemului naţional de 
educaţie cu sistemele europene prin iniţierea 
şi derularea unor programe/proiecte care 
vizează creșterea performanţelor elevilor şi 
ale cadrelor didactice 
 

3 – 7 aprilie 
2017 

 Monitorizarea utilizării instrumentelor 
TIC în procesul de predare –învăţare - 
evaluare  
 

 Colegiul 
Național  ”I. 
L. Caragiale” 
Moreni 

Documente 
de proiectare 

Activitate 
Comisia 
Județeană de 
Bacalaureat 

Obiectiv specific 
Creșterea capacității instituționale de 
asumare a responsabilităților ce decurg din 
procesul descentralizării, la nivelul unităților 
de învățământ preuniversitar din județ 
Acţiuni 
Organizare examene naționale 

10 – 14 
aprilie 2017 

 Stabilirea centrelor de examen 
(bacalaureat) 

 Elaborarea deciziilor privind 
componența comisiilor din unitățile de 
învățământ pentru desfășurarea 
competențelor lingvistice și digitale 

 ISJ 
Dâmbovița 

Documente 
Comisia 
Județeană 
Bacalaureat 

Comisia 
Centrală 
Olimpiada 
Naținală 

Obiectiv specific 
Evaluarea performanței 

19 – 25 
aprilie 2017 

 Participare, în calitate de membru al 
Comisiei Centrale, l a Olimpiada 
Națională de Geografie 

 Oradea, jud. 
Bihor 

Adresa MEN 
Comisia 
Centrală 
Olimpiadă 

Organizare 
examene 
naționale 

Obiectiv specific 
Creșterea capacității instituționale de 
asumare a responsabilităților ce decurg din 
procesul descentralizării, la nivelul unităților 
de învățământ preuniversitar din județ 
Acţiuni 
Organizare examene naționale 

2 mai – 2 
iunie 2017 

 Organizarea examenelor naționale: 
Evaluare Națională și Bacalaureat 2017 

 ISJ 
Dâmbovița 

Documente 
Comisia 
Județeană 
Evaluare 
Națională și 
Bacalaureat 

Desfășurare 
examene 
naționale 

Obiectiv specific 
Coordonarea desfășurării, în condiții optime, 
a examenelor naționale (EN și BAC) 
Acţiuni 
Desfășurare examene naționale 

iunie 2017  Desfășurarea examenelor naționale: 
Evaluare Națională și Bacalaureat 2017 

 ISJ 
Dâmbovița 

Documente 
Comisia 
Județeană 
EN și 
Bacalaureat 

Preluarea 
declarațiilor de 
avere și 
interese 

Obiectiv specific 
Aplicarea prevederilor legale  reglementate 
prin Legea nr. 176/2010 privind integritatea 
în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice 

iunie 2017  Înregistrarea declarațiilor 

 Transmiterea copiilor certificate a 
declarațiilor de avere și de interese la 
ANI 

 Arhivarea documentelor originale 

 ISJ 
Dâmbovița 

Registrele Da 
și DI 
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Centralizarea şi 
transmiterea 
rapoartelor 
SCMI către 
MEN 

Obiectiv specific 
Creșterea capacității instituționale de 
asumare a responsabilităților ce decurg din 
procesul descentralizării, la nivelul unităților 
de învățământ preuniversitar din județ 
Acţiuni 
Implementarea operaţională a sistemului de 
control intern/ managerial şi a 
managementului riscurilor 

iunie - iulie 
2017 

 Realizarea documentației semestriale 
specifice 

 realizarea raportărilor specifice SCMI 
pentru ISJ şi unităţi conexe (situaţii 
centralizatoare, fişe sintetice, rapoarte) 

 CCD 
Dâmboviţa 

 CSS 
Târgovişte 

 Palatul 
Copiilor 
Târgovişte 

 Cluburile 
copiilor din 
judeţ 

 

Raport 
Centralizator 
Fişe sintetice 

Elaborare 
documente 
specifice 
postului 

Obiectiv specific 
Creșterea capacității instituționale de 
asumare a responsabilităților ce decurg din 
procesul descentralizării, la nivelul unităților 
de învățământ preuniversitar din județ 
 

iulie 
2017 

 Documentele SCMi 

 Documentele CA 

 Documente comisia județeană de 
mobilitate 

 Documentele echivalare studii 
efectuate în străinătate 

 Documentele IMI 

 Rapoarte lunare/semestriale 

ISJ Dâmbovița Documente de 
raportare 

 

 
 

INSPECTOR ŞCOLAR, 
PROF. HOMEGHIU AURORA-CĂTĂLINA 


