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ZILELE  INSPECTORATULUI  ȘCOLAR  JUDEȚEAN   DÂMBOVIȚA 

19 – 20 MAI 2016 

PRIMA  EDIȚIE                          

 

 

 

Din dorința de a ne construi o identitate instituțională și de a inaugura  tradiția 

celebrării valorilor dâmbovițene din mediul educației, vă propunem evenimentul Zilele 

Inspectoratului Școlar  Dâmbovița, în perioada 19-20 mai 2016. Gândim acest moment 

prin  parcurgerea câtorva activități dedicate, la care vă invităm să reflectați și să vă 

exprimați intenția de a participa. Cu acest prilej și pentru a stimula emulaţia în 

învăţământul dâmboviţean, începând cu anul ṣcolar 2015-2016, Inspectoratul Școlar 

instituie Premiul de Excelență în Educație ,,Prof. MIHALACHE DRĂGHICEANU” 

care se va acorda, pe baza unor criterii specifice, unor ṣcoli ṣi cadre didactice cu 

performanţe deosebite în activitate. Aceste criterii sunt sintetizate în Anexa 1 și Anexa 2. 

Ne dorim ca profesorii și școlile premiate să fie adevărate modele de reușită și exemple de 

urmat, motiv pentru care performanțele lor trebuie să fie puse în evidență și valorificate 

pentru o dezvoltare sustenabilă a societății românești. 
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SCURT ISTORIC  

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

 

La 13 mai 2016, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița va celebra 152 de ani de la 

momentul fondării  sale, care în același timp este momentul inaugural al unui învățământ 

modern, organizat pe baze științifice. Evoluţia acestei instituţii a fost determinată de 

legislaţia adoptată de-a lungul timpului în domeniul educației. 

 Piatra de temelie o reprezintă  Legea instrucţiunii publice din anul 1864, în baza 

căreia s-a constituit la nivelul judeţului Dâmbovița un Revizorat școlar condus de un 

revizor, ajutat de mai mulţi subrevizori. Problematica ce trebuia rezolvată era complexă: 

asigurarea condiţiilor pentru ca învăţământul primar să fie gratuit ṣi obligatoriu, pregătirea 

cadrelor calificate, schimbarea mentalităţii părinţilor în sensul înţelegerii importanţei ṣcolii, 

asigurarea localurilor de ṣcoală, ṣ.a.  

În perioada interbelică, revizoratul a coordonat activităţi de mare importanţă: 

reintrarea în normalitate a procesului de învăţământ după marile pagube produse de primul 

război mondial, depăṣirea dificultăţilor cauzate de criza economică din 1929- 1933, 

sprijinirea elevilor cu probleme materiale, îmbunătăţirea frecvenţei școlare, construirea 

unor localuri noi, înfiinţarea unor cantine ṣcolare, diversificarea acţiunilor cultural-

educative (serbări ṣcolare, Săptămâna igienei, Săptămâna străjerilor), strângerea de 

fonduri pentru ajutorarea orfanilor, a văduvelor ṣi a invalizilor de război, îngrijirea 

monumentelor istorice, etc.  

 

Prin  Legea din anul 1939, revizoratul s-a transformat în Inspectorat Ṣcolar, până în 

1948 când a devenit Secţie de învăţământ. În urma Legii de organizare administrativ- 

teritorială din anul 1950, zona Dâmboviţei forma raionul Târgoviṣte, inclus în regiunea 

Ploieṣti.  

În baza Legii organizării administrative din 1968 s-a înfiinţat judeţul Dâmboviţa ṣi, 

în acest context s-a constituit Inspectoratul Ṣcolar Judeţean. Inspectoraul Ṣcolar Judeţean 

Dâmboviţa a fost înfiinţat ca instituţie publică prin Legea nr. 11/ 13.05.1968 privind 

învăţământul în Republica Socialistă România, publicată în Monitorul Oficial nr. 62/ 1968 

ṣi Legea nr. 2/16.02.1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii 

Socialiste România, publicată în Monitorul Oficial nr. 17/ 17.02.1968. Era conceput și 

structurat ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

ṣi Sportului, având ca atribuții rezolvarea unor aspecte importante: prelungirea duratei 

ṣcolarizării obligatorii la opt ṣi apoi la zece clase, organizarea cursurilor de alfabetizare 

pentru adulţi, culturalizarea populaţiei, constituirea Asociaţiei „Ṣcoala Nouă” ṣi a cercurilor 

culturale, ajutorarea regiunilor lovite de secetă sau de inundaţii, înfiinţarea unor structuri 

noi precum Consiliul pedagogic judeţean ṣi Comitetul educativ interṣcolar, transformarea 

Asociaţiei învăţătorilor ṣi profesorilor în Sindicat, participarea ṣcolilor la strângerea 
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recoltelor, etc. Influenţele politice erau evidente: schimbări de programe, introducerea 

limbii ruse, „slăvirea” conducătorilor.  

După anul 1989, Inspectoratul Ṣcolar intră într-un proces de democratizare și se  

implică în schimbările profunde vizând noile programe ṣi manuale, noua reţea ṣcolară, 

diversificarea bazei didactico- materiale, atragerea de fonduri europene, derularea unor 

proiecte internaţionale, cursuri de formare a cadrelor didactice, reorganizarea activităţii 

educative. În prezent, Inspectoratul Ṣcolar funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011 ṣi a Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare ṣi funcţionare a inspectoratelor ṣcolare. 

    

CONDUCEREA INSPECTORATULUI ṢCOLAR 
 

În decursul timpului, conducerea a fost asigurată de un revizor, ajutat de mai mulţi 

subrevizori, respectiv de un inspector ṣcolar general ṣi de unu-doi inspectori ṣcolari 

generali adjuncţi. Începând cu  anul ṣcolar 2010-2011, organigrama ISJ prevede un 

inspector ṣcolar general ṣi un singur inspector ṣcolar general adjunct. 

După anul 1968 , la conducerea instituţiei s-au succedat în calitate de inspectori ṣcolari 

generali: Oprea Nicolae (1968-1974), Ivaṣcu Victor (1974-1984), Anca Dorinel (1984-

1989), Radu Ioan (1990-1993), Catană Aurelia (1993-1996), Dunu Ioan Alexandru 

(1996-1998), Popescu Marian (1998-2001), Catană Aurelia (2001-2005), Moţoc 

Honorius (2005-2007), Cristea Maria (2007-2009), Solomon Aurora (2009), Manolescu 

Elena (2009-2011), Ion Sorin ( 2011-2012), Preda Luminiţa (2012-2015), Ion Sorin 

(2015-  ). 
 

Mihalache Drăghiceanu a fost un distins profesor, organizator, mentor ṣi promotor al 

învăţământului dâmboviţean în perioada 1833-1848. În acest timp a condus Ṣcoala Publică 

din Târgoviṣte, înfiinţată în anul 1833,devenită Ṣcoală Normală în 1838. De numele său se 

leagă începutul organizării pe baze moderne a ṣcolii, în concordanţă cu prevederile 

Regulamentului organic din anul 1831. Cu stăruinţă ṣi pricepere, a contribuit la pregătirea a 

numeroase generaţii de învăţători care au adus lumina cărţii în satele dâmboviţene. 

Străbătând judeţul până în cele mai îndepărtate localităţi, a ţinut legătura cu învăţătorii, i-a 

îndrumat ṣi le-a fost mentor, fiind considerat primul revizor ṣcolar din istoria judeţului.A 

colaborat cu autorităţile locale ṣi cu Eforia Ṣcoalelor Bucureṣti pentru a se asigura localuri 

de ṣcoală, construirea unora noi, dotarea cu mobilier, aprovizionarea cu combustibil, plata 

salariilor, îmbunătăţirea frecvenţei copiilor, creṣterea influenţei dascălilor în comunitate. 

Riguros ṣi perseverent, a consemnat în catalogul Ṣcolii Normale realităţile din judeţ, s-a 

îngrijit de buna funcţionare a bibliotecii acestei instituţii ṣi de achiziţionarea de cărţi. Sub 

coordonarea sa, în anii 1833-1848, în cele peste 146 de ṣcoli au activat 207 învăţători, 

existând o medie de peste două mii de elevi anual. În anii 1855-1856 a fost prezidentul 

Sfatului orăṣenesc Târgoviṣte. 
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PROGRAMUL  MANIFESTĂRILOR  ANIVERSARE 

INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN  DÂMBOVIȚA 

 

19-20 MAI 2016 

 

Joi, 19 mai 2016: 

 Ora 1000 – Deschiderea oficială. Alocuțiuni. 

 Ora 1100 – Pagini din istoria învățământului dâmbovițean – prezentare; 

 Ora 1140 – Pauză de cafea; 

 Ora 1200 - Ceremonia de decernare a Diplomelor de excelență în Educație 

”Prof. Mihalache Drăghiceanu” – ediția I – inspectorilor generali și directorilor 

care au slujit cu credință școala dâmbovițeană. 

 

Vineri, 20 mai 2016: 

 Ora 1000 - Prezentare de carte ”Școala dâmbovițeană Secolul XVIII-1948”, 

Marian Curculescu, Mihai Oproiu, Editura Transversal, 2015; 

 Ora 1040 - Conferință cu tema: ”Abordări europene privind managementul 

educațional” (invitați din Ministerul Educației, autorități locale și județene, 

reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene din țară, cadre didactice 

universitare, foști și actuali inspector școlari – moderator prof. univ. dr. Ion 

Stegăroiu, UVT); 

 Ora 1140 – Pauză de cafea; 

 Ora 1200 - Ceremonia de decernare a Premiilor de excelență în Educație ”Prof. 

Mihalache Drăghiceanu” – ediția I – cadrelor didactice, directorilor și școlilor 

cu rezultate deosebite (criteriile de eligibilitate sunt prezentate în anexa 1 și anexa 

2); 

 Ora 1300 - Expoziție de carte – autori cadre didactice din Județul Dâmbovița. 
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ANEXA 1 

Criterii de evaluare a candidaturilor pentru Premiul de Excelență în Educație  

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița:  

”Prof. Mihalache Drăghiceanu” 

Categoria: instituții de învățământ 

 

CURRICULUM 25 p 

Calitatea documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planurile operaționale) 5 

Calitatea ofertei educaţionale și diversitatea metodelor de promovare a ofertei 5 

Performanțele elevilor la examenele naționale 5 

Performanțele elevilor la olimpiadelor școlare/concursurilor școlare de profil organizate 

de către MENCȘ, la nivel județean/național/internațional 

5 

Performanțele elevilor la concursurile și festivalurile organizate de către MENCȘ 

(CAEN), la nivel județean/național/internațional 

5 

RESURSE UMANE 25 p 

Acoperirea cu personal didactic calificat  5 

Acoperirea cu personal didactic/didactic auxiliar titular  5 

Participarea la cursuri de formare a personalului didactic/didactic auxiliar 5 

Existența cadrelor didactice resurse de expertiză și experiență pentru ISJ/CCD (metodiști, 

membri în consiliile consultative, responsabili cerc pedagogic, formatori, experți etc) 

5 

Existența cadrelor didactice resurse pentru MENCȘ/ARACIP (membri în comisiile 

centrale/comisii de lucru, evaluatori, experți, formatori etc) 

5 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 25 p 

Existența progresului în construirea/amenajarea, dotarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare  5 

Existența progresului în dotarea cu mijloace de învățământ/echipamente didactice 5 

Asigurarea serviciilor medicale/de orientare şi consiliere pentru elevi  5 

Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară 5 

Existenţa unor demersuri concrete pentru diversificarea/suplimentarea surselor de 

finanţare 

5 
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RELAȚII COMUNITARE 25 p 

Derularea de proiecte europene în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții  5 

Derularea de proiecte europene în cadrul Programului Erasmus+ 5 

Derularea de proiecte  locale/regionale/naționale/europene în cadrul altor programe de 

finanțare 

5 

Recunoașterea calității portofoliului de proiecte al școlii prin obținerea certificatului 

Școală Europeană 

5 

Recunoașterea calității rezultatelor proiectelor educaționale prin obținerea de premii în 

concursuri dedicate  

5 

 

Total=100 p 
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ANEXA 2 

Criterii de evaluare a candidaturilor pentru Premiul de Excelență în Educație  

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița:  

”Prof. Mihalache Drăghiceanu” 

Categoria: cadre didactice 

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 10 p 

grad didactic/titlu științific 5 

cursuri de formare/studii de masterat/studii postuniversitare  5 

PERFORMANȚE PERSONALE  40 p 

elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri 

metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice avizate de către MENCȘ 

5 

elaborarea de cărţi și lucrări ştiinţifice- publicații în domeniul didacticii, specialităţii şi 

managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ ISSN 

5 

membru al comisiei de evaluare/organizare  în cadrul olimpiadelor școlare/concursurilor 

școlare de profil organizate de către MENCȘ, la nivel județean/național/internațional 

5 

membru al comisiei de evaluare/organizare în cadrul concursurilor și festivalurilor 

organizate de către MENCȘ (CAEN), la nivel județean/național/internațional  

5 

director/director adjunct/consilier educativ/membru în consiliul de administrație al 

instituției/responsabil de comisie metodică/comisie de lucru 

5 

metodist/membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului 

şcolar/ coordonator de cerc pedagogic 

5 

membru în comisiile naționale de specialitate sau control ale MENCȘ/evaluator ARACIP/ 

evaluator de manuale/mentor/formator 

5 

recunoaştere la nivel local/naţional/internaţional prin obținere de premii sau distincții 5 

PERFORMANȚELE ELEVILOR 20 p 

rezultate dovedite în pregătirea elevilor pentru examenele naționale  10 

rezultate dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare/concursuri de profil 

desfășurate în coordonare și/sau finanțate de către Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice 

5 

rezultate dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursurile și festivalurile organizate 

de către MENCȘ (CAEN) 

5 
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PARTICIPAREA LA PROIECTE 30 p 

coordonator/membru în echipa de implementare a proiectelor europene/internaţionale 

dezvoltate în cadrul Programelor Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Erasmus +, Tineret în 

Acțiune  

10  

beneficiar de granturi europene individuale/participant la proiecte finanțate în cadrul altor 

programe europene/internaționale 

5  

coordonator/membru în echipa de implementare a proiectelor finanțate din fonduri 

structurale 

10  

coordonator/membru în echipa de implementare a altor proiecte locale/regionale/naționale 5  

 

                                                          Total=100 p 
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