
               

 
 
 
 

 Nr.  13472 /29.11.2019 
       Aprobat,  Avizat, 
Inspector școlar general,                                                                                        Inspector școlar general adjunct, 
    Prof. ION Sorin prof. HOMEGHIU Cătălina 
 

GRAFICUL  

activităților de monitorizare, îndrumare și control 

 (proiecte implementate prin Programul Erasmus+) 

 în anul şcolar  2019 – 2020 

- semestrul I – 

INSPECTOR ȘCOLAR PROF. STANCU VALENTIN 

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. 4577/2016, privind structura anului școlar 2019-2020,  
- 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 2019-2020 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 2019-2020; 

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

rapoartelor de vizită, diferentiate 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.  9 – 20. 

09.2019 

Inspecție tematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare proiecte 

de parteneriat strategic 

coordonate la nivel 

național de ISJ 

Dâmbovița : NEETs, 

MYOP 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Monitorizarea stadiului pregătirii unităților de 

învățământ în vederea deschiderii anului școlar 2019 

- 2020.  

- Monitorizarea implicării cadrelor didactice și a 

managerilor de școli în asigurarea unui mediu 

educaţional atractiv pentru preşcolari şi elevi 

Consilierea directorilor unităților de învățământ 

privind tematica inspecției. 

 

- 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 ; 
 

-6 grile de 

verificare 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte 

intermediare și 

produse 

intelectuale 

corespunzătoare 

etapei 

proiectului 

Unitățile de învățământ 

din sector 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul de Arte ”Bălașa 

Doamna” Târgoviște 

Școala Gimnazială 

”Coresi” Târgoviște  

Școala Gimnazială 

”Matei Basarab” 

Târgoviște 

Liceul ”Voievodul 

Mircea” Târgoviște 

Liceul Teoretic ”Ion 

Ghica” Răcari 

CJRAE Dâmbovița 

2.  7 - 11.10.2019 Inspecție tematică 

 

 

 

 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Verificarea respectării reglementărilor legale 
referitoare la evaluarea anuală a personalului 
didactic și a personalului didactic auxiliar;  
-Verificarea documentelor școlare (cataloage, 
registre matricole etc.);  
- Consilierea directorilor unităților de învățământ 
privind tematica inspecției  
 
 
 

- 2 grile de 

verificare 

 

 

 

 

Unitățile de învățământ 

din sector: 

Școala Gimnazială 

”Coresi” Târgoviște 

Școala Gimnazială 

”Tudor Vladimirescu” 

Târgoviște 

 



               

 
 

 

Reuniune coordonatori 

proiecte aprobate la 

Apelul din 2019  

ErasmusDays2019 

- 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 ; 

-liste de 

prezență  

 

27 de proiecte aprobate 

în anul 2019 

3.  14 - 18. 

10.2019 

Inspecții tematice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități specifice 

postului – organizare 

găzduire mobilitate în 

cadrul proiectului MYOP  

 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Verificarea modului de constituire a Consiliului de 
administrație, a Consiliului profesoral și a 
comisiilor metodice;  

- verificarea documentelor aferente consiliului de 
administrație, consiliului profesoral și comisiilor 
metodice din unitățile de învățământ;  

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

 
- 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 ; 

- 2 grile de 

verificare 

- 2 rapoarte de 

inspecție 

Unitățile de învățământ 

din sector: 

Școala Gimnazială 

Vișinești 

Școala Gimnazială 

Cricov-Valea Lungă  

 

 

 

Școala Gimnazială 

”Coresi” Târgoviște 

Liceul de Arte ”Bălașa 

Doamna” Târgoviște 

 

4.  21– 25. 

10.2019 

 Monitorizare proiect 

Key Action 1  

Educatie pentru toti 

intr-o scoala europeana 

 

Monitorizare proiect 

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 ; 

 Școala Gimnazială 

Mihai Viteazul, 

Târgoviște 

 

Colegiul Național 
”Constantin 



               

 
 

 

KA201 ”DC in action” 

 

- 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 constatările la fața 

locului. 

Cantacuzino”  
Școala Gimnazială 
”Tudor Vladimirescu”  
Școala Gimnazială 
”Șerban Cioculescu” 
Găești  

5.  28.10 – 01. 

11.2019 

 Inspecție tematică  Echipa 

desemnată prin 

decizia ISJ 

Dâmbovița 

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

 Școala Postliceală 

Sanitară ”Christiana” 

6.  18 – 22. 

11.2019 

Monitorizare proiect 

KA229 

 

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 constatările la fața 

locului. 

 Liceul Tehnologic Petrol 

Moreni 

 
 

7.  25 – 29. 

11.2019 

Reuniune de informare 

și formare cu privire la 

Programele Erasmus+,  

ESC și SEE 

Inspectori 

școlari pentru 

proiecte 

educaționale 

- Prezentare Apel European și Național 2020 pentru 

Programele: Erasmus+, SEE și ESC 

- Diseminare proiecte 

- Prezentare Ghid Erasmus+ și ESC 2020 

-prezența a cel 

puțin 50% din 

responsabilii 

pentru proiecte 

Toate unitățile de 

învățământ la nivel de 

județ 



               

 
 

 

 - Informare cu privire la teremnele de depunere, 

condițiile de eligibilitate și formulare 

la nivel de 

unitate de 

învățământ 

 02 – 06. 

12.2019 

Monitorizare proiect 

KA101 

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 constatările la fața 

locului. 

- chestionar 

director 

-raport de 

monitorizare  

Școala Gimnazială 

Petrești  

8.  09 – 20. 

12.2019 

Inspecție tematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare proiect 

KA101 

Inspector școlar 

pentru proiecte 

educaționale – 

Stancu Valentin 

- Monitorizarea înregistrării absenţelor, a notării 

ritmice (note / calificative), a întocmirii / respectării 

graficelor de susţinere a tezelor (aprobarea graficului 

desfășurării acestora de către director, conform art. 

21, alin. 4, lit. o din Regulamentul cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 

5079/31.08.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) 

 

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

proiectului;  
- respectarea graficului de implementare a 

- 3 grile de 

verificare 

- 3 rapoarte de 

inspecție 

 

 

 

 

 

 

 

- chestionar 

director 

Unitățile de învățământ 

din sector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială 

”Tudor Vladimirescu” 



               

 
 

 

 

 

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 constatările la fața 

locului. 

-raport de 

monitorizare 

 

Târgoviște 

 

Notă : Prezentul document poate fi completat, modificat în cazul apariției unor solicitări, a unor disfuncționalități, sesizări, reclamații etc. referitoare 

la diverse aspecte privind implementarea proiectelor și/ sau  a unor schimbări în programul activităților I.S.J. Dâmbovița. 

Inspector școlar pentru proiecte educaționale, 

Prof. STANCU VALENTIN-IRINEL 

 


