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Obiectiv general 1:  
Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ 

 
OBIECTICV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 
1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea 
unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor 
elevi/grupuri de elevi, în cadrul lecțiilor și al unor 
programe complementare 

 

1.1.1. Participarea la educație a tuturor elevilor cuprinși în programe destinate  grupurilor vulnerabile / 
copiilor / elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (din învățământul special și de masă), precum și celor 
capabili de performanță  
1.1.2. Cuprinderea în învăţământul de masă a tuturor copiilor cu CES orientaţi către învăţământul de masă 
1.1.3. Includerea în programe de educație remedială a tuturor elevilor cu deficiențe de învățare  
1.1.4. Obținerea unei rate de promovare de cel puțin 60% a elevilor cuprinși în programe de educație 
remedială 
1.1.5. Derularea Programului Școală după școală pe baza Metodologiei de organizare și desfășurare a 
programului, în toate unitățile în care funcționează programul 

 

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

C
U

R
R

IC
U

LU
M

 Derularea la nivelul unităților de 
învățământ a unor programe de 
activitate diferențiată pentru progres în 
învățare (în cadrul lecțiilor, al 
programelor de educație remedială și al 
unor programe de pregătire a elevilor 
capabili de performanță) 

Anul școlar 2017-
2018 

Inspectorul școlar general 
adjunct  - Cristina Stroe 
 
Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 

 

 Includerea, în 
documentele de 
proiectare managerială,  a 
unor acțiuni specifice 
desfășurării activității de 
învățare diferențiată/ 
remedială/ pregătire 
suplimentară 

 Planul managerial al 
unităților de 
învățământ 

 

 Graficul activităților 
remediale 
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 Monitorizarea modului de organizare/ 
implementare a programelor de 
educație remedială la nivelul unităților 
de învățământ 
 

2017-2018, 
conform 
calendarului 
inspecțiilor 
speciale și de 
specialitate 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
 
Metodiștii  ISJ Dâmbovița 

 Stabilirea grupului țintă 
pe baza rezultatelor 
evaluării elevilor 

 Derularea activității 
după un program 
cunoscut de elevi, în 
afara orelor de curs 

 Respectarea procedurii 
specifice programului 
de educație remedială 

 Grile de monitorizare  
 

 Rapoarte de inspecție 

Monitorizarea implementării 
programului Școală după școală din 
învățământul primar 

Octombrie 2017 
Decembrie 2017 
Aprilie 2018 

Coordonatorul 
Programului „Școală după 
școală”  - Mirela Mihăescu 
 

 

 Respectarea ofertei 
avizate de ISJ 
Dâmbovița și a 
metodologiei de 
organizare și 
desfășurare a 
Programului  Școală 
după școală 

 Grile de monitorizare  
 

 Rapoarte de inspecție 

Realizarea unui schimb de experință pe 
probleme de curriculum, cu cadre 
didactice din Școala Aletheea București 

Octombrie 2017 Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 

 Participarea tuturor 
memebrilor Consilului 
coonsultativ pentru 
învățământ primar 

 Lista participanților 

Realizarea unui schimb de bune 
practici privind activitățile din cadrul 
programului „Şcoala altfel” 

Noiembrie 
2017 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăesc 
 
Responsabili de cerc 
pedagogic 

 Prezentarea de către 
fiecare cadru didactic 
a cel pușin unei 
activități de impact 
pentru elevi 

 Agenda cercului 
pedagogic 
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Derularea parteneriatelor educaţionale 
interne şi internaţionale, a schimburilor 
interculturale și a proiectelor Erasmus+ 
(Acțiunea cheie 1 și 2) pentru ciclul 
primar 
 

 

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului de 
activități la 
nivelul fiecărui 
parteneriat/ 
proiect 

Directorii  

 
 

 Implementarea 
planurilor de activități 
stabilite în cadrul 
parteneriatelor, 
schimburilor, proiectelor  

 Portofoliul de activități 
 

R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

  

Consilierea cadrelor didactice cu privire 
la implementarea curriculumului la 
toate clasele învățământului primar 
 

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului 
elaborat de 
fiecare inspector 
școlar  

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
Metodiștii  ISJ Dâmbovița 

 Participarea fiecărui 
cadru didactic înscris la 
grade didactice la cel 
puțin o formă de 
consiliere (individual 
sau de grup) 

 Listele de prezență la 
activitățile de 
consiliere de grup 

Consilierea metodologică a cadrelor 
didactice pentru eficientizarea acțiunilor 
de adaptare curriculară, respectiv de 
elaborare a unor programe de 
intervenție personalizată, pentru elevii 
cu cerinţe educaţionale speciale 

2017  - 2018, 
conform 
graficului stabilit 
de CJRAE 
Dâmbovița 

Director CJRAE – Cristina 
Marin 

  
 

 Consilierea tuturor 
cadrelor didactice care 
lucrează cu elevi cu CES 

 Programe  de 
intervenţie 
personalizată 

 Lista cadrelor didactice 
consiliate 

 
Informarea cadrelor didactice pe 
problematica învăţării şi evaluării 
diferenţiate, în cadrul activităților de 
cerc  pedagogic și a inspecțiilor 
efectuate 

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului 
cercurilor 
pedagogice (sem. 
I) 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
Responsabilii de cerc 
pedagogic 

 Participarea a cel puțin 
85% din numărul 
cadrelor didactice 

 

 Tabele de prezență de 
la cercurile pedagogice 

 
 

Consilierea managerilor unităților de 
învățământ pe problematica educației 
complementare de tip Școala după 
școală 
 
 

Octombrie 2017 
– iulie 2018 

coordonatorul 
Programului „Școala după 
școală”  - Mirela Mihăescu  

 Comunicarea ciu fiecare 
director pentru 
clarifiacrea problemelor 
care vizează derularea 
Programului ȘDȘ 

 Comunicare prin e-
mail 

Organizarea unor întâlniri de lucru cu 
directorii unităților de învățământ și cu 

Octombrie 2017 coordonatorul 
Programului „Școala după 

 Participarea 
persoanelor implicate 

 Listă dre prezență 

 Agenda întâlnirii 
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responsabilii programului ȘDȘ din 
fiecare unitate 

școală”  - Mirela Mihăescu din toate cele 7 unități 
de învățăpmânt care 
organizează progra ȘDȘ 

Evaluarea  generală a performanțelor 
unităților de învățământ și a 
competențelor profesionale/activității 
profesionale a cadrelor didactice prin 
inspecție școlară generală / de 
specialitate 

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului  de 
inspecții  

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
Metodiștii  ISJ Dâmbovița 

 Respectarea criteriilor 
de evaluare (conform 
fișelor de evaluare) 

 Rapoarte de inspecție 

Monitorizarea aplicării la clasă a 
achizițiilor dobândite de cadrele 
didactice prin programele de formare 

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului  de 
inspecții 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
Metodiștii  ISJ Dâmbovița 

 Aplicarea achizițiilor de 
către cel puțin 75% din 
numărul persoanelor 
formate / inspectate 

 Chestionare aplicate 
de CCD Dâmbovița 

Monitorizarea prin inspecţie şcolară a 
aplicării strategiilor moderne de 
predare-învățare-evaluare; accentuarea   
dimensiunii formative a învăţării/ 
evaluării, vizând competenţele cheie, 
adoptate la nivel european 

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului  de 
inspecții 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
Metodiștii  ISJ Dâmbovița 

 Creșterea nivelului de 
performanță atins de 
către elevi,  exprimat în 
rezultatele obţinute 

 Rapoarte de 
inspecție  

R
ES

U
R

SE
 M

A
TE

R
IA

LE
 /

 

FI
N

A
N

C
IA

R
E 

Asigurarea bazei logistice necesare 
organizării olimpiadei școlare de 
Educație civică,  precum și a materialului 
didactic necesar procesului de predare-
învățare-evaluare 

Conform 
graficului 
concursurilor/ 
olimpiadelor 
școlare 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 

 
Directorii 

 Adecvarea bazei 
logistice / materialului 
didactic la nevoile 
tipului de activitate 

 Lista materialelor 
achiziționate 

 
 

Achiziționarea unor mijloace IT 
moderne, softuri educaționale; 
asigurarea conexiunii la intenet;  

Anul școlar 2017-
2018 

Directorii   Dotarea claselor cu 
videoproiector, laptop 

 Asigurarea conexiunii la 
internet 

 Lista școlilor cu 
conexiune la internet 

 Situația dotărilor din 
fiecare unitate de 
învățământ 
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Verificarea utilizării soft-urilor 
educaţionale în procesul de predare-
învăţare-evaluare, a manualelor digitale 
pentru clasele I-IV 

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului  de 
inspecții  
 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
Metodiștii  ISJ Dâmbovița  

 Existenţa în fiecare 
unitate şcolară a 
conexiunii la internet 

 Grilă de monitorizare 
 Rapoarte de inspecție 

R
EL

A
ȚI

I C
O

M
U

N
IT

A
R

E 

Monitorizarea atingerii obiectivelor 

propuse prin proiecte instituționale de 

mobilitate finanțate prin Programul 

Erasmus+, Acțiunea cheie 1, și care 

vizează adecvarea demersului didactic  

la nevoile elevilor de către profesorii 

participanți la mobilități în scop de 

formare  

Anul școlar 2017-
2018, conform 
graficului de 
monitorizare 

 

Inspectorii școlari  pentru 
Proiecte educaționale 
 
Coordonatorii de proiecte 
de mobilitate Erasmus+ 
(KA 1) 

 

 Integrarea în procesul 
didactic a metodelor/ 
strategiilor didactice 
achiziționate în urma 
participării la mobilități 

 adaptarea activității 

profesorilor beneficiari 

de mobilitate la nevoile 

elevilor 

 Fișele de monitorizare 

 Analize la nivel de 
școală și proiect 
privind rezultatele 
obținute de elevi 

 
 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1.2. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la EN II ȘI EN IV 
2018 

1.2.1.  Diminuarea cu 5% a numărului de itemi rezolvați incorect la EN II ȘI EN IV în anul școlar 2017-2018 
față de  anul școlar 2016-2017 
 

 

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

C
U

R
R

IC
U

LU
M

 

Analiza și prelucrarea rezultatelor obținute 
la evaluările/examenele  naționale  (EN2-4) 
din anul școlar 2016-2017 și prezentarea 
acestora în cadrul consfătuirilor județene  

Septembrie – 
octombrie 2017 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 
 
Responsabilii de cerc 
pedagogic 

 Formularea concluziilor 
desprinse din analiza 
rezultatelor: număr mare de 
elevi cu competențe 
neachiziționate, tipuri de itemi 
ce ridică probleme elevilor la 
fiecare nivel: clasa a II-a, clasa 
a IV-a 

 Rapoarte județene 
elaborate pentru 
EN2-4 

 Starea 
învățământului 
pentru anul școlar 
2016 – 2017 
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Valorificarea rezultatelor obținute la EN 2 
2016-2017 

Octombrie 2017 Directorii  
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 

 

 Elaborarea unui plan de 
măsuri pentru reglarea  
disfuncționalităților 
identificate cu prilejul 
evaluărilor naționale / 
examenului de bacalaureat 

 Grile de 
monitorizare 
internă  

Monitorizarea internă și externă a modului 

de implementare a planurilor individuale 

de învățare elaborate în baza rezultatelor 

slabe la EN 2 din anul școlar 2016-2017 

Octombrie 2017 Directorii  
 
Inspectorii școlari 
 

 Derularea activității conform 

planurilor individuale de 

învățare în toate unitățile de 

învățământ 

 Monitorizarea a cel puțin 25% 

din numărul unităților de 

învățământ 

 Grile de 
monitorizare 
internă / externă 

 Raport de inspecție 

tematică 

Monitorizarea procesului de pregătire a 
elevilor în vederea susţinerii evaluărilor 
naţionale din anul şcolar 2017-2018, în 
conformitate cu prevederile Legii 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare  

2017-2018, 
conform 
calendarului 
inspecțiilor 
speciale și de 
specialitate 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 
 
Metodiștii  ISJ 
Dâmbovița 

 Respectarea graficului de 
pregătire suplimentară 

 Existența unui pachet de teste 
(subiectele postatate pe site 
MEN) 

 Grile de 
monitorizare 

 Rapoarte de 
inspecție tematică 

R
ES

U
R

SE
 

U
M

A
N

E 

Informarea / formarea cadrelor didactice 
cu privire la Evaluarea naţională a elevilor 
din clasele a II - a, a IV- a  

 

Septembrie 2017 
 
Noiembrie 2017 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 
Responsabilii de cerc 
pedagogic 

 Postarea pe site-ul ISJ 
Dâmbovița a informaţiilor 
privind evaluarea națională a 
elevilor din clasele a II - a, a IV-a 

 

 Site I.S.J. 
Dâmboviţa 

 Agenda cercului 
pedagogic din 
semestrul I 
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Obiectiv general 2:  
Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin 
transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare,  în scopul creșterii calității în educație          

 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

2.1. Optimizarea practicii manageriale la nivelul 
inspectoratului școlar și al unităților de 
învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul 
funcțiilor manageriale 
 

2.1.1 Îndeplinirea la un nivel foarte bun a atribuțiiilor specifice responsabililor comisiilor metodice, metodiștilor ISJ 
Dâmbovița (înv. primar) și a membrilor Consiliului consultativ (înv. primar), corespunzătoare domeniilor și 
funcțiilor manageriale, de către cel puțin 90% din numărul acestora 

 

DOMENIUL 
 

ACTIVITĂȚI ORIZONT DE 
TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE A 
ACTIVITĂȚII 

MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

C
U

R
R

IC
U

LU
M

 Analiza nevoilor individuale și de grup ale 
beneficiarilor serviciilor educaționale la 
nivel local pentru realizarea diagnozei 
mediului educațional la nivelul ISJ 
Dâmbovița (înv. primar) și al unităților de 
învățământ 
 

Septembrie 
2017 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice  - 
înv. primar 

 Realizarea analizei SWOT  
 

 Raportul privind 
starea 
învățământului 

 R
ES

ER
SE

 U
M

A
N

E Elaborarea Planului managerial al 

inspectoratului școlar  - înv. primar 

Septembrie 

2017 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 
 
 

 Corelarea planului managerial (înv. 
primar) cu planul managerial al 
instituției  

 Corelarea planului managerial cu 

Planul anual de inspecție și cu 

Graficul unic de monitorizare și 

control 

 Planul 
managerial  

 Planurile 
operaționale 
semestriale 
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Elaborarea bazei de date privind 
personalul didactic încadrat la nivelul 
învățământului primar în anul școlar 
2017-2018 

Octombrie  - 
noiembrie 
2017 

Inspectorii școlari 
MRU 
 
Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 Realizarea unei baze de date 
complete 

 Situația încadrării 
personalului 
didactic 

Verificarea modului de desfășurare a 
concursului de suplinire organizat la 
nivelul unității de învățământ 

Octombrie 
2017 

Inspectorii școlari 
MRU 
 
Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 Desfășurarea concursului de 
suplinire pe baza legislației aferente 
(metodologie, proceduri) 

 Liste de verificare 
a modului de 
organizare și 
desfășurare a 
concursului 

Verificarea modului de desfășurare a 
activității la nivelul comisiilor metodice, 
conform atribuțiilor din ROFUIP 
 

Martie 2018 Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 
 
Metodiștii ISJ 
Dâmbovița – înv. 
primar 

 Îndeplinirea atribuțiilor în orizontul 
de timp optim 

 Grilă de 
monitorizare 

 Raport de 

inspecție 

tematică 

R
EL

A
ȚI

I C
O

M
U

N
IT

A
R

E 

Identificarea de parteneri și consultarea 
acestora pentru derularea unor 
parteneriate la nivel local/județean/ 
național / internațional 

An școlar 
2017-2018 

Directorii   Încheierea unor acorduri de 
parteneriat în fiecare unitate de 
învățământ 

 

 Acordurile de 
parteneriat 

Verificarea modului în care activitățile 
extrașcolare organizate în parteneriat cu 
comunitatea locală sunt complementare 
curriculumului formal 

Conform 
graficului de 
inspecție 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 
 
Metodiștii ISJ 
Dâmbovița – înv. 
primar 

 Includerea în grafic a cel puțin 40 de 
unități de învățământ 

 Listă de verificare 
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OBIECTIV SPECIFIC 

 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

2.2. Creșterea competențelor specifice managementului 
clasei / lecției, prin includerea în programe de perfecţionare 
prin grade didactice şi în diverse programe de formare, 
inclusiv prin participarea la mobilități transnaționale prin 
Programul Erasmus+ 

2.2.1. Participarea la  o formă de perfecţionare a cel puțin 50% din numărul cadrelor didactice din 
învățământul primar, în anul școlar  2017-2018 
2.2.2. Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare de către cel 
puţin 80% din numărul cadrelor didactice participante la cursuri de formare 
2.2.3. Formarea  a cel puțin  25 de cadre didactice debutante în scopul pregătirii pentru examenul de 
definitivat  

 

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE VERIFICARE 

C
U

R
R

IC
U

LU
M

 

Popularizarea ofertei de programe 
de formare continuă avizate şi 
acreditate  a CCD Dâmbovița 

Conform 
graficului 

Directorul CCD   

 
Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 
Responsabilii 
comisiilor metodice  
- înv. primar  

 Programe promovate în timp util  Site-ul CCD 

 Grupul de discuţii 
rfc_db@yahoogroup
s.com al 
responsabililor cu 
formarea continuă  

 Revista  „Graiul 
Dâmboviţei” 

Culegere de feedback de la unitățile 
de învățământ din județ,  în vederea 
realizării analizei de nevoi de 
formare continuă 

În timpul 
inspecțiilor 
școlare 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 
Responsabilii 
comisiilor metodice  
- înv. primar  
 
Profesori metodiști ISJ, 
CCD Dâmbovița 

 Identificarea de nevoi reale de 
formare continuă, la nivel 
organizațional cel puțin pentru 
unitățile de învățământ în care se 
realizează inspecții generale 

 Transmiterea tuturor informațiilor 
culese către CCD Dâmbovița 

 Raport cuprinzând 
centralizarea 
informațiilor cu 
privire la nevoia de 
formare continuă a 
cadrelor didactice 
(CCD Dâmbovița) 

mailto:rfc_db@yahoogroups.com
mailto:rfc_db@yahoogroups.com
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R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

   

Elaborarea/actualizarea bazelor de 

date și gestionarea acțiunilor privind 

examenele de definitivat și grade 

didactice 

Noiembrie 2017 
 

Inspectorul școlar 

pentru Dezvoltarea 

resurselor umane  

 Distribuirea bazei de date către toți 

inspectorii școlari  

 Baze de date 
 

Actualizarea corpului de metodiști 
ISJ  pentru învățământul primar 

Septembrie – 
octombrie 2017 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 Validarea corpului de metodiști pe 
baza creditelor profesionale 
transferabile în ultimii 5 ani 

 Lista metodiștilor 
ISJ Dâmbovița 

 Decizie 
Constituirea grupurilor țintă de 
cadre didactice care participă la 
programe de formare continuă, 
considerate priorități naționale ale 
MEN, pentru anul școlar 2017 – 
2018  

Pe parcursul 
anului școlar 

CCD Dâmbovița - 
director 
 
Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 
 
 

 Cuprinderea, în grupele de formare 
continuă, a tuturor debutanților 

 Identificarea tuturor cadrelor 
didactice care își desfășoară 
activitatea la clasa pregătitoare și nu 
au absolvit programul de formare 
destinat acestui grup țintă 

 Identificarea cadrelor didactice cu 
statut de suplinitor calificat 

 Liste de propuneri 
pentru categoriile 
de grupuri țintă 
menționate 

 

Monitorizarea impactului formării 
continue în activitatea didactică 

În timpul 
inspecțiilor 
generale 

Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 
Responsabilii 
comisiilor metodice  
- înv. primar 
 
Metodiștii ISJ 

 Verificarea aplicabilității în 
activitatea profesională a achizițiilor 
dobândite în cadrul programelor de 
formare continuă, pentru toți 
absolvenții de formare continuă din 
anii școlari 2016 – 2017 și 2017 – 
2018, care sunt încadrați în școlile în 
care se realizează inspecții  

 Rapoarte de 
inspecție 

 Chestionare pentru 
cadrele didactice 
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OBIECTIV GENERAL 3 
Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea 
accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor  în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 

3.1. Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea  
accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul 
învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița  
 

3.1.1. Cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor cu vârsta de şcolarizare (cel puțin 4 400 de 
elevi în anul școlar 2017-2018) și înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor (pentru anul 
școlar 2018-2019) 

 

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE VERIFICARE 

R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

Reorganizarea circumscripțiilor școlare 
în scopul evitării situațiilor de segregare 
a elevilor de etnie romă în vederea 
înscrierii elevilor în anul școlar 2018 - 
2019 

Decembrie 
2017 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 
 
Directorii 

 Consultarea directorilor 
unităților de învățământ 
implicați 

 Implicarea reprezentanților 
Primăriei Târgoviște  

 Harta 
circumscripțiilor 
școlare 

Monitorizarea stadiului pregătirii 
unităților de învățământ în vederea 
deschiderii în condiții optime a anului 
școlar 2017 – 2018 

Septembrie 
2017 

Inspectorul şcolar pentru 
înv. primar – Mirela 
Mihăescu 

 
Directorii 

 Asigurarea  unui mediu 
educaţional atractiv pentru 
elevi  

 Existenţa în fiecare sală de 
clasă a panourilor utilizate 
pentru expunerea lucrărilor 
elevilor  

 Grile de 
monitorizare 

 Rapoarte de 
inspecție tematică 

Echivalarea studiilor pentru toţi elevii 
repatriaţi 

Conform 
solicitărilor din 
partea școlilor / 
părinților 
elevilor 
implicați 

Comisia de echivalare a 
studiilor de la nivelul ISJ 
Dâmbovița 
 
Directorii  

 Respectarea OMECȘ nr. 
5268/2015 

 Respectarea prevederilor 
ROFUIP 

 Documentele 
școlare aferente 
echivalării 

 Atestatele de 
echivalare emise 
de ISJ Dâmbovița 
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OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

3.2. Îmbunătățirea frecvenței elevilor din unitățile de învățământ 
preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a 
elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de 
violență 
 

3.2.1. Diminuarea  numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteism major, la cel mult 100 în 
învăţământul primar  
3.2.2. Diminuarea abandonului şcolar la cel mult  50 de elevi, la nivelul învăţământului primar 

 
 

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE  DE 
VERIFICARE 

R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E 

Derularea unor activități / programe de 

consiliere educațională de grup / colectivă 

pentru  prevenirea abandonului şcolar în 

învățământul primar 

Conform 

graficului de 

consiliere 

Directorii 
 
Rsponsabilii comisiilor 

metodice – înv. primar  

 Participarea la  activităţi de 

consiliere  educațională de grup/ 

colectivă a 50% din  elevii care 

absentează nemotivat  

 Registrele de 
evidenţă a 
activităţii 
 

Monitorizarea derulării  activităţilor/ 
programelor  de consiliere educațională  de 
grup / colectivă a elevilor privind prevenirea  
şi combaterea  violenţei în  şcoli în 
colaborare cu instituţiile locale / judeţene 

Anul școlar 
2017-2018, 
conform 
graficului de 
activități 

Directorul CJRAE 
 
Coordonator CJAPP  
 
Inspectorul şcolar 
pentru înv. primar – 
Mirela Mihăescu 

 Derularea activităților / 
programelor în 60% din unităţile  
şcolare în care există cabinete de 
APP 

     

 Tabel cu 
activităţile   
derulate la    clase 

 

 Procese verbale  

Monitorizarea cazurilor de violență din 
unitățile de învățământ din județul 
Dâmbovița 

Lunar Directorul CJRAE 

 

 

 Transmiterea de către toate 
unitățile de învățământ a 
machetei lunare 

 Centralizator cazuri 
violență  

 
 

INSPECTOR ȘCOLAR  - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, 
Prof. dr. Mirela Mihăescu 

 


