
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     GRFIC UNIC DE MONITORIZARE 

                               AL INSPECTORULUI   PENTRU PROIECTE EDUCATIONALE ,ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI   

         ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE (CU ATRIBUȚII ÎN FIȘA POSTULUI ȘI  PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL) 

 

 

Nr.crt.      Perioada Tipul inspectiei 

/Activități 

                          Aspecte vizate      Indicatori de                   

performanță 

Unități de învățământ 

propuse 

1. 05 - 

30.09.2022 

Consfătuiri programate 

de ME Consfătuirea  

cadrelor didactice din 

Învățământul special  

Priorități ale educației pentru anul școlar 2022-2023; 

Aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, 

programele și manualele școlare în vigoare; 

Cadrul normativ privind organizarea procesului de 

învățământ în anul școlar 2022– 2023. 

Numărul de cadre 

didactice participante, 

materiale prezentate/ 

Băile Tușnad 

Școala Gimnazială 

Specială Târgoviște 

2. 26.09 – 

07.10.2022 

 

Inspecție tematică Monitorizarea/verificarea modului de constituirea și 

funcționare a Consiliului de administrație, a Consiliului 

profesoral și a comisiilor permanente constituite la nivelul 

unităților școlare. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

Râul Alb de Jos 

- Școala Gimnazială 

Pietrari 

 

3. 31.10 –

04.11.2022 

Inspecție tematică Verificarea respectării legislației în vigoare în privința 

realizării evaluării anuale a personalului didactic și 

didactic auxiliar. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 



Consilierea directorilor unităților de învățământ privind 

tematica inspecției. 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

- Școala Gimnazială 

Nr.1 Moreni 

-- Școala Gimnazială 

Cricov Valea Lungă 

 

4. 31.10 –

04.11.2022 

Inspecție tematică Monitorizarea  frecvenței, a situației școlare, a modului 

de completare, gestionare și arhivare a documentelor 

școlare, a actelor de studii, precum și a  documentelor de 

inscriere și de admitere pentru elevii din învățământul 

liceal 

 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

 

 

5. 21.11 – 

02.12.2022 

Inspecție tematică Verificarea încadrării cu personal didactic și nedidactic în 

unitățile de învățământ și a normării personalului 

didactic. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

- Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

--Școala Gimnazială 

Comișani 

 

 

 

6. 05 - 

09.12.2022 

Inspecție tematică Monitorizarea activităților de constituire, de vacantare și 

de ocupare a posturilor didactice din unitățile de 

învățământ. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

- Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

 

Atributii specifice 

postului 

 

 

Sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în 

procesul de eficientizare a activităţii de predare, 

învăţare şi evaluare şi a procesului managerial; 

sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea 

creşterii calităţii actului didactic, a atingerii 

standardelor de performanţă de către elevi; 

 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

 

Institutii scolare -step 

by step 

7. 12 - 

22.12..2022 

Activităţi metodico-

ştiinţifice şi 

.- Prezenţa a cel puţin 90% 

din numărul de cadre 

Conform graficului 

activităților metodico-



psihopedagogice la nivel 

judeţean organizate prin 

cercuri pedagogice 

pentru învățământul 

special și special 

integrat,alternative 

educative ,invatamant 

particular. 

didactice la nivelul 

fiecărei discipline. 

Numărul proceselor-

verbale elaborate în 

cadrul întâlnirilor. 

ştiinţifice şi 

psihopedagogice . 

8. 09 – 13.01. 

2023 

Inspecție tematică Monitorizarea modului de constituire a planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2023-2024. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

Râul Alb de Jos 

- Școala Gimnazială 

Pietrari 

 

9. 16 – 

27.01.2023 

Inspecție tematică Verificarea respectării legislației în vigoare în privința 

realizării evaluării anuale a personalului nedidactic. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

- Școala Gimnazială 

Nr.1 Moreni 

-- Școala Gimnazială 

Cricov Valea Lungă 

- Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna 

9. 30.01 – 

03.02.2023 

Inspecție tematică Verificarea acurateței datelor introduse în SIIIR la nivelul 

unităților de învățământ 

 

 

 

 

 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

 



10. 06.-

10.02.2023 

Inspecție tematică Monitorizarea implementării planului de acțiune privind 

diminuarea fenomenului de violență în mediul școlar și în 

proximitatea acestuia 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

- Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

 

11. 20.02 – 

03.03.2023 

Inspecție tematică Verificarea corelării documentelor specifice 

departamentului resurse umane cu modul de încadrare și 

salarizare a personalului didactic și didactic auxiliar 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

Râul Alb de Jos 

- Școala Gimnazială 

Pietrari 

Atributii specifice 

postului 

 

Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; 
 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

 

Scoala Gimnazială 

Specială Târgoviște 

12. 20 – 

31.03.2023 

Inspecție tematică Monitorizarea simulării evaluării naționale pentru elevii 

clasei a VIII-a șia simulării probelor scrise ale 

examenului național de bacalaureat 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

- Școala Gimnazială 

Nr.1 Moreni 

-- Școala Gimnazială 

Cricov Valea Lungă 

 

13. 03 – 

06.04.2023 

Inspecție tematică Evaluarea impactului avut de proiectele cu finanțare 

externă în creșterea ratei de succes a elevilor. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

 

 



14. 19 – 

28.04.2023 

Activităţi metodico-

ştiinţifice şi 

psihopedagogice la nivel 

judeţean organizate prin 

cercuri pedagogice 

pentru învățământul 

special și special integrat, 

alternative educative 

,invatamant particular. 

Prezenţa a cel puţin 90% din numărul de cadre didactice 

la nivelul fiecărei discipline. Numărul proceselor-verbale 

elaborate în cadrul întâlnirilor 

Prezenţa a cel puţin 90% 

din numărul de cadre 

didactice la nivelul 

fiecărei discipline. 

Numărul proceselor-

verbale elaborate în 

cadrul întâlnirilor. 

Conform graficului 

activităților metodico-

ştiinţifice şi 

psihopedagogice la 

nivel județean 

15. 01 – 

26.05.2023 

Atributii specifice 

postului 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional şi a 

curriculum-lui local/CDS, a activităţilor extracurriculare 

Raport de inspectie. 

 

 

 

 

 

-Gradinita „Sfantul 

Francisc”Târgoviște 

-Gradinita„ 

Dorothy”Târgoviște 

 

Inspecție tematică 

 

 

 

Verificarea activității de secretariat din unitățile de 

învățământ (completarea și arhivarea documentelor). 

Verificarea modului de funcționare a comisiilor cu caracter 

permanent constituite la nivelul unității de învățământ. 

Consilierea directorilor unităților de învățământ privind 

tematica inspecției. 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

Pietrari 

 

 

 

16. 29.05 – 

02.06.2023 

Inspecție tematică 

 

Modul în care cadrele didactice au realizat evaluarea și 

notarea ritmică a elevilor, în vederea încheierii în bune 

condiții, a situației școlare. 

Monitorizarea respectării legislației școlare privind 

încheierea situației școlare pentru clasa a XII-a. 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite 

Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

Râul Alb de Jos 

- Școala Gimnazială 

Pietrari 



Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna 

17. 05 – 

16.06.2023 

Inspecție tematică 

 

Monitorizarea modului de completare, gestionare și 

arhivare a documentelor școlare și a actelor de studii. 

Monitorizarea respectării legislației școlare privind 

încheierea situației școlare (clasa a VIII-a până pe 

09.06.2023; clasa pregătitoare - clasa a VII-a și clasa a 

IX-a -  clasa a XI-a până pe 16.06.2023). 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

 

-Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

Râul Alb de Jos 

- Școala Gimnazială 

Pietrari 

 

18. 19 – 

21.06.2023 

Inspecție tematică 

 

Monitorizarea organizării și desfășurării evaluării 

naționale la clasa a VIII-a 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

 

Școala Gimnazială 

„Smaranda Gheorghiu” 

-Școala Gimnazială 

Comișani 

- Școala Gimnazială 

Nr.1 Moreni 

 

19. 12 – 

28.06.2023 

Inspecție tematică 

 

Monitorizarea organizării și desfășurării examenului 

național de bacalaureat 

Numărul fișelor de 

monitorizare 

 

Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” 

 

 

 

 

 

 Insp școlar, 

 

 Păunescu  Carmen Elena 


