Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa
Calea Domnească, nr. 127
Târgovişte - Dâmboviţa
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
aprobată de Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Școlar
conform art.. 5(1), lit. g, din Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

I. Organizarea şi funcţionarea generală a inspectoratului şcolar

Conducerea inspectoratului scolar, componenţa consiliului de administraţie
Organigrama instituţiei și fișa - cadru a postului
Departamentele instituţiei
Regulamentul de funcţionare a inspectoratului școlar
Planuri manageriale
Grafice de inspecții
Raportul privind starea învăţământului dâmbovițean
Calendarul activităţilor educative, concursurilor și olimpiadelor şcolare
Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate
Planul anual de audit public intern
Ordine, instrucţiuni, regulamente și alte documente cu caracter normativ elaborate de
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Reţea şcolară
Lista unităţilor școlare, cuprinzând tipul unităţii, adresa, datele de contact, numele și
prenumele directorului, nivele de învăţământ
II.

Statistici ce pot rezulta din aceste date
III.

Plan de şcolarizare
Statistici privind clasele și elevii/copiii pe nivele, filiere și profiluri, medii, localităţi, sexe,
unităţi

IV.

Resurse umane
Număr de posturi/norme pe categorii de finanţare, specializări, nivele, filiere și profiluri,
limbi ale minorităţilor, medii, localităţi, sexe, unităţi școlare
Număr de persoane pe specializări, nivele, filiere și profiluri, limbi ale minorităţilor, medii,
localităţi, sexe, unităţi școlare
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V.

Resurse materiale
Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase și anexe, dotări, avize etc.
Situaţii statistice şcolare referitoare la promovabilitate (la sfârșit de semestru și an şcolar)
Situaţii statistice şcolare referitoare la abandonul şcolar la sfârşit de an şcolar

VI.

Alte documente
Situaţii statistice în urma examenelor şi concursurilor naţionale

Centre de examen desemnate pentru examenele naţionale (evaluarea naţională,
bacalaureat, definitivat, titularizare)
Metodologia şi calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar
Lista posturilor didactice vacante/rezervate conform etapelor de mobilitate prevăzute în
calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor si rezultatele pentru ocuparea funcţiilor didactice, a funcţiilor de conducere din
unităţile de învăţământ, a funcţiilor de îndrumare şi control
Graficul şedinţelor publice de repartizare pe posturi didactice
Parteneriate ale inspectoratului şcolar pentru anul în curs
Date privind olimpiadele și concursurile de la nivelul judeţului (nr. elevi, note obţinute)
Metodologii și ordine ale ministerului educaţiei privind examenul de definitivare în
învăţământ, gradul didactic I şi II
Rezultate obţinute la evaluarea candidaţilor în vederea obţinerii funcţiei didactice de
profesor metodist
Lista persoanelor înscrise, admise la concursul de acordare a gradaţiilor de merit
Lista persoanelor înscrise, admise în vederea constituirii corpului naţional al experţilor în
management educaţional

Inspector Școlar General,
Prof. SORIN ION
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