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

Nr. 9732 /23.08.2017
RAPORT SEMESTRIAL DE MONITORIZARE A MODULUI DE REALIZARE
A ACȚIUNILOR PROPUSE ÎN SEMESTRUL al II-lea - AN ȘCOLAR 2016-2017
la nivelul CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA,
conform Planului anual de activitate aprobat cu nr. 8707/07.09.2016
și Graficului și tematicii ședințelor consiliului de administrație pentru semestrul al II-lea, aprobat cu nr. 1224/08.02.2017, cu modificările ulterioare

Nr.
crt.
1.

Perioada

Tematica propusă (conform atribuțiilor CA și a
planului anual de activitate)

Februarie 
2017



2.

Februarie 
2017

Validarea rezultatelor selecției cadrelor
didactice pentru constituirea Corpului
Național de Experți în Management
Educațional – seria a 11-a (ianuarie-februarie
2017).
Validarea întregirii normei didactice pentru
personalul didactic titular în două sau mai
multe unități de învățământ ori pe două sau
mai multe specializări, conform art. 24 alin.
(1) din Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare
din învățământul preuniversitar în anul școlar
2017-2018
Validarea listelor finale cuprinzând cadrele
didactice care îndeplinesc condiţiile legale de
pensionare la data de 1 septembrie 2017 și au

Acţiuni/măsuri

Data
ședinței CA

Gradul
de
realizare

02.02.2017

100%

Documente
justificative/observații/
măsuri

- prezentarea listelor finale
de către comisia de evaluare

- prezentarea listelor finale
de către comisia județeană
de mobilitate





- analiza și validarea listelor

03.02.2017

100%




Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
Listele afișate pe site-ul
ISJ
HCA nr. 6/02.02.2017

Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
Listele afișate pe site-ul
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3.

Februarie 
2017



4.

Februarie 
2017



5.

Februarie 
2017


solicitat menținerea în activitate ca titular în
anul școlar 2017-2018, în funcția didactică,
până la 3 ani peste vârsta de pensionare.
Soluționarea contestațiilor înregistrate de
cadrele didactice ale căror cereri de
menținere în activitate ca titular în anul
școlar 2017-2018 au fost respinse la nivelul
unităților de învățământ sau la nivelul
inspectoratului școlar (Conform Calendarului
din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar
2017-2018, aprobată prin OMENCȘ nr.
5739/14.11.2016).
Aprobarea graficului şi a tematicii consiliului
de administraţie pentru semestrul al II-lea al
anului şcolar 2016-2017.
Soluționarea contestațiilor înregistrate de
cadrele didactice în urma afișării rezultatelor
evaluării la concursul de selecție a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului de
experți în management educațional, seria a
11-a (conform Calendarului OMENCȘ nr.
5784/2016).
Aprobarea Graficului unic de inspecții al
Inspectoratului Școlar Județean pentru
semestrul al II-lea, an școlar 2016-2017.
Validarea proiectelor de încadrare la nivelul
unităților de învățământ.
Avizarea ofertei de posturi didactice/catedre
vacante/rezervate complete și incomplete la
nivelul județului.


- analiza și soluționarea
celor patru contestații
înregistrate (două
soluționate prin respingere
și două prin admitere)
- propunerea tematicii
consiliului de administrație,
în funcţie de atribuţiile
reglementate prin
Regulamentul-cadru şi
Regulamentul propriu de
organizare și funcționare, în
concordanță cu Planul
managerial al ISJ DB
- analiza și soluționarea
contestațiilor înregistrate
(cinci contestații, din care
patru respinse și una
aprobată)
- stabilirea unităților de
învățământ propuse pentru
inspecții generale, a
obiectivelor inspecțiilor
tematice și a termenelor
- analiza, corectarea și
avizarea proiectului de
încadrare și a ofertei de
posturi didactice/catedre
vacante/rezervate

08.02.2017

100%







13.02.2017

100%





22.02.2017

100%





ISJ
HCA nr. 7/02.02.2017

Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 8/08.02.2017
(art. 1, 2, 3 și 4)
Graficul și tematica
ședințelor CA nr.
1224/08.02.2017
Dosarul cuprinzând
anexele consiliului de
administrație

Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 9/13.02.2017
Deciziile emise de
inspectorul școlar
general și transmise
contestatarilor
Graficul unic de
inspecții nr.
1289/13.02.2017,
publicat pe site-ul ISJ
Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 10/22.02.2017
Lista posturilor
publicată
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6.

Martie
2017



7.

Martie
2017



8.

Martie
2017



9.

Aprilie
2017







Validarea Raportului privind Diagnoza
mediului educațional județean (Starea
învățământului) pentru Semestrul I, anul
şcolar 2016-2017.
Analiza și aprobarea modificărilor privind
planul de școlarizare pentru anul școlar 20172018, în urma înscrierilor desfășurate în
etapa I la clasa pregătitoare (conform OMEN
nr. 3247/14.02.2017 și OMENCȘ nr.
5777/2016).
Soluţionarea contestaţiilor înregistrate de
cadrele didactice în urma rezolvării
restrângerii de activitate în şedinţă de
repartizare
Aprobarea numărului de locuri repartizate pe
posturi și discipline și a punctajul minim
pentru acordarea gradației de merit –
sesiunea 2017, în conformitate cu hotărârea
comisiei paritare de la nivelul inspectoratului
școlar.
Aprobarea procedurii stabilite de comisia
paritară pentru acordarea gradației de merit
personalului didactic auxiliar, precum și a
procedurii elaborate de inspectoratul școlar
pentru acordarea gradației de merit
personalului didactic de predare, conducere,
îndrumare și control – sesiunea 2017.
Analiza rezultatelor obținute la simularea
Evaluării Naționale pentru elevii clasei a
VIII-a și a examenului de bacalaureat
național. Elaborarea și aprobarea planului de
acțiune cuprinzând măsurile de monitorizare,
control și remediere.

- prezentarea Raportului
(puncte tari, puncte slabe,
propuneri de ameliorare)

13.03.2017

100%






Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 11/13.03.2017
Dosarul anexe CA
Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 12/15.03.2017
HCA nr. 13/16.03.2017
Dosarul anexe CA

- analiza solicitărilor
15.03.2017
100%
unităților de învățământ și
aprobarea suplimentării
16.03.2017

numărului de locuri/clase

pentru înscrierea la clasa

pregătitoare 2017-2018
Consiliul de administrație nu s-a întrunit, întrucât nu au fost înregistrate contestații.
Conform Calendarului de mobilitate, anexă la OMENCŞ nr. 5739/2016, soluționarea
contestațiilor a fost planificată pe data de 24.03.2017.
- prezentarea hotărârii
05.04.2017
comisiei paritare privind
numărului de locuri
repartizate pe posturi și
discipline și a punctajul
minim (55 puncte) pentru
acordarea gradației de merit
2017;
- prezentarea, completarea și
aprobarea procedurilor
operaționale pentru
acordarea gradației de merit;

100%










Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 14/05.04.2017
PO nr. 92/05.04.2017
PO nr. 93/05.04.2017
Raportul privind analiza
rezultatelor la simularea
examenelor naționale
Planul de acțiune
privind intervenția
ameliorativă privind
îmbunătățirea
rezultatelor la
examenele naționale,
aprobat de CA și
înregistrat cu nr.
4022/06.04.2017
Dosarul anexe CA
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9.

Aprilie
2017



Prezentarea execuției bugetare pentru
trimestrul I 2017.

10.

Mai 2017



Validarea listelor finale cuprinzând
personalul didactic titular pensionat care a
avut calitatea de titular în învăţământul
preuniversitar, care nu a depăşit cu 3 ani
vârsta de pensionare raportată la data de 1
septembrie 2017 şi care a solicitat
reîncadrarea în funcţia de personal didactic.

11.

Mai 2017



Validarea listelor centralizate de Comisia
județeană de Evaluare Națională cuprinzând
propunerile primite de la unitățile de
învățământ pentru componența comisiilor din

- prezentarea, de către
inspectorul școlar general, a
execuției bugetare la
nivelul inspectoratului
școlar/sistemului de
învățământ din județ, pentru
trimestrul I al anului 2017,
în urma verificării acesteia
- analiza listelor finale
prezentate de comisia
județeană de mobilitate și
validarea acestora, conform
Metodologiei de mobilitate
a personalului didactic

28.04.2017

10.05.2017

100%

- prezentarea, de către
Comisia județeană de
Evaluare Națională, a
listelor cuprinzând

22.05.2017

100%

100%





Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 15/28.04.2017
Dosarul anexe CA



Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
 HCA nr. 16/10.05.2017
 Dosarul anexe CA
Obs. Pentru tema propusă
pe data de 11.05.2017 nu sa întrunit consiliul de
administrație, întrucât nu au
fost înregistrate contestații
în urma repartizării, în
şedinţă publică organizată
de inspectoratul şcolar, pe
perioadă nedeterminată, a
cadrelor didactice calificate
angajate cu contract
individual de muncă pe
perioadă determinată, în
baza prevederilor art. 253
din Legea nr. 1/2011 cu
modificările şi completările
ulterioare.
 Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
 HCA nr. 17/22.05.2017
 Dosarul anexe CA
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unitățile de învățământ centre de examen și
din centrele zonale de evaluare, pentru
Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, în
vederea stabilirii comisiilor, prin tragere la
sorți în ședință publică.

12.

13.

Mai 2017

Iunie
2017

propunerile pentru comisii,
în conformitate cu
prevederile Metodologiei;
- prezentarea stadiului
pregătirii organizării
examenlor naționale.
- aprobarea fișelor de
 Aplicarea Metodologiei privind evaluarea
(auto)evaluare pentru
anuală a activității manageriale desfășurate
de directorii și directorii adjuncți din unitățile director/director adjunct din
de învățământ preuniversitar, Anexă la ordinul unitățile de învățământ
ministrului educației naționale nr. 3623 din
preuniversitar pentru
11.04.2017.
evaluarea anuală a activităţii
manageriale în anul școlar
*Tema neplanificată la începutul semestrului al II2016-2017;
lea, introdusă pe ordinea de zi conform OMEN nr.
- aprobarea Procedurii de
3623/11.04.2017
evaluare elaborate de
inspectoratul școlar pentru
evaluarea anuală a activităţii
manageriale în anul școlar
2016-2017;
- organizarea şi desfăşurarea
 Derularea etapelor privind mobilitatea
personalului didactic (conform Calendarului, probelor practice şi a
inspecţiilor speciale la
anexă la OMENCŞ nr. 5739/2016).
clasă) – 30 mai – 30 iunie
2017


Organizarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din
unitățile de invățământ preuniversitar,

*Tema neplanificată la începutul semestrului al IIlea, introdusă pe ordinea de zi conform OMEN nr.

3969/2017

- aprobarea listei funcțiilor
de director și de director
adjunct vacante din unitățile
de învățământ din județul
Dâmbovița pentru care se
organizează concurs;
- aprobarea componenței

30.05.2017

100%









13.06.2017

100%






Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 18/30.05.2017
PO nr. 101/30.05.2017
privind evaluarea anuală
a activităţii manageriale
în anul școlar 2016-2017
Dosarul anexe CA

PO nr. 99/25.05.2017
privind proba practică/
orală și inspecția la
clasă, în cadrul
concursului pentru
ocuparea posturilor,
2017
Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 19/13.06.2017
Decizia comisiei de
organizare a concursului
Dosarul anexe CA

Comisiei de organizare și
desfășurare a probelor de
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concurs, conform art. 17 din

14.

15.

Iunie
2017

Iunie
2017





Aprobarea listei cuprinzând punctajele
acordate în urma evaluării candidaților
înscriși la concursul pentru acordarea
gradației de merit, sesiunea 2017, conform
Metodologiei și criteriilor privind acordarea
gradației de merit personalului didactic din
învățământul preuniversitar de stat în
sesiunea 2017, aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 6161/2016, cu modificările și
completările ulterioare.
Aprobarea redistribuirii gradațiilor de merit
rămase neutilizate ca urmare a numărului
insuficient de solicitări la anumite
discipline/categorii de personal, pentru
soluționarea contestațiilor la alte
discipline/categorii de personal didactic,
respectiv didactic auxiliar (conform art.10
alin. 2 din Metodologia aprobată prin
OMENCȘ nr. 6161/2016, conform
Metodologiei și criteriilor privind acordarea

Metodologia privind
organizarea și desfășurarea
concursului;
- aprobarea componenței
comisiei de verificare a
dosarelor de inscriere la
concursul de ocupare a
functiilor de director si de
director adjunct din unitatile
de invatamant de stat,
conform art. 10 alin. (1) din
Metodologie
- prezentarea, de către
preşedintele comisiei de
evaluare, a rezultatelor
evaluării la concursul de
acordare a gradaţiilor de
merit;
- aprobarea listei de către
membrii consiliului de
administrație

23.06.2017

- conform hotărârii Comisiei 30.06.2017
paritare, redistribuirea se va
realiza în funcție de
punctajele obținute în urma
evaluării la contestații

100%





100%





Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 20/23.06.2017
Listele afișate pe siteul
ISJ Dâmbovița

Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 21/30.06.2017
Procesul-verbal al
Comisiei paritare
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16

Iulie
2017







gradației de merit personalului didactic din
învățământul preuniversitar de stat în
sesiunea 2017, aprobată prin OMENCȘ nr.
6161/2016, cu modificările și completările
ulterioare), în baza hotărârii comisiei paritare
a ISJ Dâmbovița (în funcție de punctajele
obținute în urma evaluării la contestații).
Finalizarea procedurii de acordare a
gradațiilor de merit, sesiunea 2017

Organizarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din
unitățile de invățământ preuniversitar.

Organizarea examenului de ocupare a
posturilor

- validarea rezultatelor
07.07.2017
finale ale concursului pentru
acordarea gradației de merit,
sesiunea 2017, în
conformitate cu prevederiile
Metodologiei aprobate prin
OMENCȘ nr. 6161/2016, cu
modificările și completările
ulterioare
- aprobarea componenței
comisiilor de concurs și a
comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru
concursul pentru ocuparea
funcțiilor de director și
director adjunct, în
conformitate cu prevederile
art. 11, art. 12 și art. 22 din
Metodologie
- aprobarea PO privind
organizarea și desfășurarea
probei de interviu din cadrul
concursului pentru directori
și directori adjuncți
- prezentarea modului de
organizare stabilirea
comisiilor etc.

100%









Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 22/07.07.2017
Listele aprobate
Deciziile comisiilor de
concurs
PO nr. 103/07.07.2017
privind organizarea și
desfășurarea probei de
interviu din cadrul
concursului pentru
ocuparea funcțiilor de
director și director
adjunct
Dosarul Anexe CA

Page 7 of 9

17.

Iulie
2017




18.

August
2017






19.

August
2017



Validarea rezultatelor concursului de selecție
a cadrelor didactice pentru constituirea
corpului național de experți în management
educațional, seria a 12-a 2017, conform
Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de selecție a
cadrelor didactice pentru constituirea
corpului naţional de experţi în management
educaţional, Anexă la Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5549/06.10.2011, cu modificările şi
completările ulterioare și Ordinului MEN nr.
4330/03.07.2017
Concluzii examene naționale (Evaluare
Națională și Bacalaureat)

-prezentarea listelor, a
candidaților admiși și
respinși; motivele
respingerii

Validarea rezultatelor finale ale concursului
pentru ocuparea funcțiilor de director și
director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar, conform OMEN
3969/30.05.2017, cu modificările ulterioare.
Soluționarea contestațiilor înregistrate în
urma afișării rezultatelor la concursul pentru
constituirea corpului național de experți în
management educațional, seria a 12-a 2017
Prezentarea execuției bugetare pentru
trimestrul al II-lea 2017
Concluziile cu privire la inspecţiile generale
și tematice desfăşurate în semestrul al II-lea
al anului şcolar 2016-2017

- prezentarea situației
candidaților promovați,
admiși, respinși,
neprezentați
-analiza și soluționarea
contestației înregistrate la
CNEME (o contestație,
respinsă)
- prezentarea execuției
bugetare pentru trimestrul
al II-lea al anului 2017

01.08.2017

* Temă reprogramată din
perioada iunie-iulie, având
în vedere desfășurarea
examenelor naționale, a
concursului de ocupare a
posturilor, CNEME seria a
12-a, evaluarea de etapă a

23.08.2017

25.07.2017

100%








- prezentarea rezultatelor la
Evaluarea Națională și
Bacalaureat
100%








100%






Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 23/25.07.2017
Listele afișate
Dosarul anexe CA
Raportul nr. 8011/
07.07.2017 privind
organizarea și
desfășurarea Evaluării
Naționale
Raportul nr. 8209/
14.07.2017 privind
organizarea și
desfășurarea examenului
de bacalaureat
Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 24/01.08.2017
Listele afișate
Decizia privind
soluționarea contestației
la CNEME
Documentele finaciarcontabile
Dosarul anexe CA
Procesul-verbal încheiat
în registrul CA
HCA nr. 25/23.08.2017
Dosarul anexe CA
Deciziile de numire în
interesul învățământului
în funcții deconducere,
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directorilor și concursul
pentru directori/directori
adjuncți.




Derularea etapelor privind mobilitatea
personalului didactic (conform Calendarului,
anexă la OMENCŞ nr. 5739/2016)

- detaşarea în interesul
învăţământului în funcții de
director, director adjunct,
îndrumare și control
- completarea normelor
didactice
- organizarea la nivelul
judeţului a testării pentru
ocuparea posturilor
didactice/catedrelor rămase
vacante/rezervate

Desfășurarea examenului de bacalaureat,
sesiunea august-septembrie 2017

- prezentarea modului de
desfășurare (nr. centre examen,
nr. candidați etc.)

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Inspector școlar general,
Prof. Sorin ION





îndrumare și control
Documentele Comisiei
județene de bacalaureat
Raportul privind
concluziile la inspecțiile
școlare
Informare privind
desfășurarea etapelor de
mobilitate a personalului
didactic

Întocmit,
Secretar Consiliul de Administrație,
Prof. Cătălina Homeghiu
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