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MOTTO: 

<<<<<<AAAccctttiiivvviiitttaaattteeeaaa   ppprrriiinnn   cccaaarrreee   cccaaallliiitttaaattteeeaaa   ssseee   gggeeennneeerrreeeaaazzzăăă,,,   ssseee   ppprrroooddduuuccceee,,,   ssseee   cccrrreeeeeeaaazzzăăă,,,   

ppprrreeevvveeennniiinnnddd,,,   ppprrriiinnn   aaaccceeesssttt   fffaaapppttt,,,   aaapppaaarrriiiţţţiiiaaa   ppprrroooddduuussseeelllooorrr   cccuuu   “““dddeeefffeeecccttteee”””   ssseee   nnnuuummmeeeşşşttteee   

“““aaasssiiiggguuurrraaarrreeeaaa   cccaaallliiitttăăăţţţiiiiii”””   >>>>>>      

  (Sursa: ISE - Laboratorul “Management educaţional” - Asigurarea calităţii –  

                      Ghid  pentru unităţile şcolare – proiect) 

 

AAArrrggguuummmeeennnttt      

 

Lucrarea are ca scop publicarea şi analiza transparentă şi comparativă a 

diverselor cercetări statistice privind rezultatele activităţii comune elev – şcoală – 

inspectorat şcolar, reperarea cu obiectivitate a feed-back-ului acestor verigi 

instituţionale, clarificarea unor aspecte legislative şi metodologice, motivarea şi 

proiectarea activităţii viitoare şi se adresează unităţilor şcolare, managerilor 

acestui moment, precum şi partenerului social, cel care ne încredinţează copiii 

spre educaţie şi care poate aprecia calitatea activităţii noastre. 

Obiectivele propuse în Planul managerial al I.S.J. Ilfov pentru anul şcolar 

2007-2008, proiectarea activităţii în contextul legislaţiei privind asigurarea calităţii 

în învăţământ, dar şi conceptul de bază al conducerii instituţiei, rezumat sintetic 

“şcoala în slujba comunităţii”, au condus în mod practic la schimbări şi evoluţii ale 

factorilor de influenţă, dar şi ale rezultatelor procesului de învăţământ, ceea ce vom 

urmări în această sinteză. 
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CAPITOLUL I 

                     CADRU LEGISLATIV 

 

Inspectoratul Şcolar Ilfov îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza Legii 

Învăţământului, a Statutului Personalului Didactic, a hotărârilor şi ordonanţelor emise 

de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conţinutul Legii 

învăţământului, precum şi a ordinelor şi precizărilor elaborate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului. 

Prin activitatea managerială specifică, se urmăreşte realizarea prevederilor Legii 

Învăţământului referitoare la finalităţile educaţiei, accesul tuturor educabililor la toate 

nivelurile şi formele de învăţământ, fundamentarea judicioasă a reţelei de învăţământ, 

asigurarea condiţiilor optime desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

Enumerăm câteva dintre principalele documente ce reglementează din punct de 

vedere legislativ şi organizatoric învăţământul preuniversitar românesc, pornind de la: 

 Programul de Guvernare 2005 – 2008, Capitolul V – Politica în domeniul educaţiei; 

 Strategia Postaderare 2007 – 2013 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005; 

 

A. LEGI: 

 Legea învăţământului nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 268/2003 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995; 

 Legea nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995; 

 Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;  

 Legea nr. 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic; 
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 Legea Nr. 481/19 decembrie 2006 pentru completarea art. 129 din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic; 

 Legea Nr. 98/26 martie 2001 pentru aprobarea OUG Nr. 130/2000 privind 

modificarea şi completarea Legii Învăţământului Nr. 84/1995, republicată (M.O. 

157/29 martie 2001); 

 Legea Nr. 160 din 16 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

Învăţământului Nr. 84/1995, republicată; 

 Legea Nr. 150/1 iunie 2007 pentru modificarea alin. (2) al ar. 108 din Legea 

128/1997, privind Statutul Personalului Didactic; 

 Legea Nr.149/1 iunie 2007 pentru completarea art. 44 din Legea 128/1997 privind 

Statutul Personalului Didactic; 

 Legea Nr.148/1 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 128/1997 

privind Statutul Personalului Didactic; 

 Legea Nr. 481/19 decembrie 2006 pentru completarea art.129 din Legea 128/1997 

privind Statutul Personalului Didactic; 

 Legea Nr. 428/22 noiembrie 2006 pentru modificarea alin.3, art. 176 din Legea 

Învăţământului Nr. 84/1995; 

 Legea nr.87/2006 - Legea asigurării calităţii educaţiei – cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici – cu modificările şi  completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 19/2000 - Sistemul public de pensii şi alte drepturi de  asigurări sociale – 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale, care reglementează 

regimul general al autonomiei locale precum şi organizarea şi funcţionarea 

autorităţilor administraţiilor publice locale; 

 Legea nr. 130/1996 – privind Contractul colectiv de muncă – republicată; 

 Legea nr. 54/2003 – Legea sindicatelor – cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 82/2001 – Legea contabilităţii – republicată; 
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 Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii; 

 Legea nr. 154/1998 – Legea salarizării; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii; 

 Legea – cadru Nr. 195/22 mai 2006, a descentralizării 

 Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă; 

 Legea nr. 48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 Legea nr. 500/2002 – privind finanţele publice – cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public – cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ – cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 154/1998 – privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în    sectorul 

bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; 

 Legea nr. 337/2006 - pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

 Legea Nr. 17/9.01.2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de 

performanţă înaltă; 

 Legea Nr. 35/2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Legea Nr. 319/14 iulie 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Legea Nr.6/28 februarie 2005 pentru aprobarea OUG Nr. 68/2004 privind unele 

măsuri în domeniul învăţământului; 

 

B. ORDONANŢE DE URGENŢĂ ŞI ORDONANŢE DE GUVERN: 

 OU nr. 75/2005 – privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 OUG Nr. 102/13 decembrie 2006 pentru modificarea OUG Nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 

 OG nr. 33/2005 – privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

 OUG nr. 148/2005 – privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului; 
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 OUG nr. 90/23.11.2006 – privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2006; 

 OUG nr. 91/28.11.2006 – privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de 

stat şi asigurările sociale de sănătate; 

 OUG nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 OUG nr. 24/2006 – privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar; 

 OG nr. 10/31.01.2007 – privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 

personalului bugetar, potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat, potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele 

care ocupă funcţii de demnitate publică; 

 OG Nr. 102/27.08.1998 privind formarea continuă prin sistemul educaţional (Legea 

Nr. 133/21.07.2000 – aprobarea OG 102/1998); 

 OG Nr. 115/31.08.2000 – parteneriatul social în educaţie şi formare profesională 

iniţială; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/31.08.1999 privind controlul financiar intern şi controlul 

financiar preventiv; 

 

C. HOTĂRÂRI DE GUVERN: 

 HG nr. 223/2005 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării; 

 HG Nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie, precum şi a 

Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 HG Nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

 HG nr. 882/2005 – privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate 

şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi 

pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 96/2002 – 
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privind acordarea  de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 

învăţământul de stat, aprobat prin HG nr. 932/2002; 

 HG nr. 1144/29.09.2005 – pentru modificarea HG nr. 844/2002 privind  aprobarea 

nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare; 

 HG nr. 1231/2005 – privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă 

elevilor în cadrul Programului Naţional de protecţie socială “Bani de liceu“; 

 HG nr. 1251/2005 – privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, 

instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special 

integrat; 

 HG nr. 1258/2005 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Agenţiei Române de asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP); 

 HG nr. 925/2006 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

 HG nr. 1660/2006 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru 

formarea profesională continuă, 2005-2010 nr.875/28.07.2005; 

 

D. ORDINE ALE MINISTRULUI:  

 O.M.E.C.T. nr. 3224/16.02.1996  - privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al inspectoratelor şcolare; 

 O.M.E.C.T. nr. 4897/31.10.2001  - privind:  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic; 

- Metodologia de încadrare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în 

Casele Corpului Didactic; 
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 Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante de la Casa Corpului Didactic;  

 O.M.E.C.T. nr. 5418/08.11.2005  - privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de 

asistenţă educaţională şi a reglementărilor – cadru ale instituţiilor din subordine:  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională – anexa nr. 1, 

- Regulamentul–cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor şcolare 

pentru educaţie incluzivă – anexa nr. 2, 

- Regulamentul – cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al 

municipiului Bucureşti de asistenţă psihopedagogică – anexa nr. 3, 

- Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a centrelor şi cabinetelor 

logopedice – anexa nr. 4; 

 O.M.E.C.T. nr. 4925/08.09.2005 - privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 Ordin Nr.5262/5 octombrie 2006 privind aprobarea Procedurilor de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul 

şcolar 2007 – 2008 şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional 

de stat pentru anul şcolar 2007 – 2008; 

 O.M.Ed.C. nr. 3502/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind actele de 

studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar; 

 O.M.E.C.T. nr. 4726/19.07.2006 – pentru aprobarea Metodologiei privind achiziţiile 

în vederea actualizării şi îmbogăţirii fondului de carte al bibliotecilor şcolare şi 

bibliotecilor Casei Corpului Didactic; 

 O.M.E.C.T.nr. 4100/26.05.2006  - privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor; 

 O.M.E.C.T. nr. 5760/28.11.2006 - privind Managementul şi utilizarea Bazei de Date 

Naţionale a Educaţiei (BDNE); 

 O.M.E.C.T. nr. 3418/13.03.2006 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a concursului de ocuparea funcţiilor de inspector şcolar de 

specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare; 
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 O.M.Ed.C. nr. 3142/25.01.2006 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

 O.M.Ed.C. nr. 5001/31.08.2006 - privind aprobarea Calendarului, a programelor şi 

a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale, în vederea accesului 

absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului şcolar 2007 – 2008:  

- Calendarul de desfăşurare a testelor naţionale organizate în vederea accesului 

absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului şcolar 2007 – 2008 – anexa nr. 

1, 

- Metodologia de organizare şi desfăşurare a testelor naţionale, susţinute în vederea 

accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului şcolar 2007 – 2008 – 

anexa nr. 2, 

- Programele pentru disciplinele la care se susţin teste naţionale de către absolvenţii 

claselor a VIII-a – anexa nr. 3; 

 O.M.Ed.C. nr. 5002/31.08.2007 -  privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei 

de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2007: 

- Calendarul examenului de bacalaureat 2007 – anexa nr. 1, 

- Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2007 – 

anexa nr. 2; 

 O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după 

finalizarea învăţământului obligatoriu; 

 O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională 

pentru nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului PHARE TVET RO 

2002/000 – 586.05.01.02.01.01, de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic; 

 O.M.Ed.C. nr.3973/27.04.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi 

aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului pentru învăţământul 

postliceal;2006 

 O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor 

de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

 O.M.E.C.T. nr. 3504/19.03.2008 privind aprobarea fondurilor şi repartizarea acestora  în 

vederea dotării unităţilor de învăţământ şi a unor unităţi conexe din învăţământul 

preuniversitar; 
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 O.M.Ed.C. nr. 5601/13.11.2007 -  privind aprobarea Calendarului mişcării 

personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2007 – 2008; 

 O.M.Ed.C. nr. 5602/13.11.2007  - pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea 

personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul 

preuniversitar; 

 O.M.Ed.C. nr. 5603/13.11.2006 -  privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în 

Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004; 

 O.M.Ed.C. nr. 5669/15.11.2006 – privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de 

acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar;  

 O.M.Ed.C. nr. 329/13.02.2007 -  privind aplicarea Normelor metodologice pentru 

elevii care beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului 

că nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu; 

 Norme privind modul de decontare a facilităţilor de transport pentru elevii care 

beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului că nu pot fi 

scolarizaţi în localitatea de domiciliu – anexa nr. 1; 

 O.M.Ed.C. nr. 330/13.02.2007 - privind aprobarea Fondurilor şi repartizarea 

acestora în vederea dotării unităţilor de învăţământ conexe ale învăţământului 

preuniversitar: 

- Metodologia privind repartizarea fondurilor în vederea dotării unităţilor de 

învăţământ şi a unor unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar – anexa nr. 1, 

- Dotare laboratoare şi cabinete şcolare – anexa nr. 2, 

- Dotare centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi dotare centre şi cabinete 

logopedice – anexa nr. 3, 

- Dotare Carte şcolară – anexa nr. 4, 

- Dotarea cu instrumente muzicale a unităţilor de învăţământ vocaţional-arte – anexa 

nr. 5, 

- Dotare Palate şi Cluburi ale copiilor – anexa nr. 6, 

- Dotare aparate, echipamente, instalaţii şi materiale sportive – anexa nr.7, 

- Dotare Cluburi sportive şcolare şi C.N.E. – anexa nr. 8, 

- Dotare Centre de documentare şi informare – anexa nr. 9, 
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- Centralizatorul sumelor repartizate pe judeţe, cu defalcare pe titluri bugetare – 

anexa nr. 10;  

 OMEC Nr.3633/14 aprilie 1999 – privind eradicarea analfabetismului, reducerea 

abandonului şcolar şi întărirea şcolarizării; 

 OMEC Nr. 5080/1 iulie 1999 – privind programul educaţional „A II-a şansă”; 

 OMEC Nr. 3271/28.02.2000 – privind reorganizarea inspectoratelor şcolare judeţene 

şi al Municipiului Bucureşti; 

 Ordin Nr. 3281/16 februarie 2006 privind funcţionarea învăţământului 

preuniversitar cu predare simultană; 

 Ordin Nr. 4840/24 august 2005 privind controlul medical anual pentru personalul 

din învăţământul preuniversitar; 

 Ordin Nr. 3329/23 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Procedurii de 

evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele 

formale; 

 Ordin nr. 5379/25 noiembrie 2004 privind Metodologia de organizare şi funcţionare 

a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu 

cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă; 

 

Modificările legislative intervenite în domeniul învăţământului preuniversitar, 

precum şi proiectele aflate în prezent în dezbatere (Legea învăţământului, Statutul 

personalului didactic, Legea descentralizării învăţământului preuniversitar) conturează 

tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, cu efecte importante 

asupra întregului sistem în perspectiva integrării depline a României în Uniunea 

Europeană. 
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CAPITOLUL  II 

DEZVOLTARE  INSTITUŢIONALĂ 

II.1 Aspecte contextuale ale politicilor instituţionale aplicate de I.Ş.J. Ilfov  

în anul şcolar 2007 - 2008 

 

Analizarea stării învăţământului este un exerciţiu sensibil. În primul rând, sunt relativ  uşor 

de identificat problemele şi dilemele, care sunt universale, se regăsesc aproape oriunde, în orice 

sistem de învăţământ, dar rămânerea la stadiul de analiză, fără a însoţi procesul de măsuri 

ameliorative şi de dezvoltare în acord cu nevoile sistemului,  nu aduce nici un plus de valoare 

procesului educaţional.  

Situarea învăţământului preuniversitar românesc în reperele programelor europene de 

modernizare şi dezvoltare a sistemelor educaţionale a determinat redefinirea tuturor structurilor, 

proceselor şi finalităţilor, prin raportare la indicatori de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne a 

sistemului.  

Sistemul educaţional  ilfovean poate fi descris şi  evaluat în termenii a patru caracteristici 

principale: oportunităţile de educaţie (ofertă, resurse, reţea şcolară), accesul la educaţie şi 

egalitatea şanselor, calitatea educaţiei - în termeni de cultură şi calitate,  adaptabilitatea la 

schimbarea circumstanţelor şi la nevoile individuale. 

Analiza stării învăţământului ilfovean la sfârşitul anului şcolar 2007 – 2008 se realizează prin 

raportare la aceşti indicatori, prin care se măsoară competenţele individuale şi performanţele 

sistemului. 

A devenit tot mai evident faptul că educaţia şi formarea sunt indispensabile pentru 

supravieţuirea într-o societate a cunoaşterii, iar pentru a fi competitivi la nivel european  şi  pentru 

a asigura modelul unei educaţii de calitate definită de caracteristicile anterior menţionate, este 

nevoie,  în primul rând, de alocarea unor resurse consistente. Dreptul la educaţie este un 
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drept constituţional iar învăţământul public trebuie să asigure pentru fiecare elev respectarea 

acestui drept la un nivel corespunzător de calitate , înţeleasă ca valoare adăugată. 

În această perspectivă, preocuparea noastră fundamentală a reprezentat-o asigurarea 

condiţiilor astfel încât şcoala, ca instituţie, să fie semnificativă pentru comunitate, să reprezinte 

spaţiul în care toţi copiii se regăsesc şi sunt respectaţi, mediul educativ de calitate fiind prima 

dovadă de respect faţă de copil. 

Inspectoratul şcolar reprezintă, în concepţia de dezvoltare  instituţională a învăţământului 

preuniversitar, a administraţiei publice, a domeniului educaţional în general, instituţia care asigură 

coerenţa strategiei naţionale cu programele de dezvoltare elaborate la nivel local şi judeţean, 

precum şi cu practica curentă realizată prin activitatea didactică zilnică în care este implicat fiecare 

elev. 

Politicile care au stat  la baza activităţii Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov în anul şcolar 2007 

– 2008 au vizat sprijinirea eforturilor participanţilor la actul educaţional pentru  dezvoltarea 

sistemelor de management în direcţia asigurării calităţii educaţiei.  

Sistemul educaţional ilfovean poate fi astăzi perceput ca un sistem flexibil, deschis participării 

actorilor multipli, facilitând obţinerea „valorii adăugate” în procesul de dezvoltare personală a 

fiecărui elev, fiind astfel organizat încât să genereze încrederea  în oferta educaţională  a tuturor 

celor implicaţi .  

Realităţile identificate în sistem,  raportate la principiile ştiinţifice,  au generat  o serie de 

măsuri care au  stat la baza dezvoltării  sistemului  de management al calităţii : 

1. Calitatea educaţiei trebuie să fie asigurată la toate nivelele, inclusiv la nivelul 

obiectivelor, metodelor şi nevoilor diferite ale elevilor; 

2. Curriculum-ul predat trebuie corelat cu dezvoltarea comunităţii şi a societăţii în 

general; 

3. Calitatea educaţiei trebuie să însemne calitatea serviciilor oferite; 

4. Sistemele de asigurare a calităţii trebuie să fie flexibile şi adaptabile la nou. 

 

Acţionând în direcţia eficientizării sistemului de învăţământ din Judeţul Ilfov,  în 

conformitate cu  Planul managerial anual, am avut în atenţie domeniul  informaţional (în 

baza statusului şi rolului instituţiei), domeniul formării continue a  personalului didactic  

care lucrează în şcolile din judeţ (foarte dificil fiind procesul  transformării  relaţiilor, a 
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mentalităţilor), domeniul asigurării unei baze materiale moderne şi a unui ambient 

prietenos, stimulativ. 

Ca o reuşită, subliniem instituirea unui climat de încredere la nivelul întregului sistem, fapt 

care ne-a permis să avem conştiinţa acţiunilor şi eforturilor întreprinse în implementarea 

planurilor propuse. Reuşitele au fost determinate de identificarea cu promptitudine  a disfuncţiilor, 

problemelor cu care ne-am confruntat, ca şi de responsabilitatea cu care am acţionat pentru 

ameliorarea ori rezolvarea acestora.  Construind şi aplicând o serie de proceduri şi instrumente 

specifice, mobilizând corespunzător resursele umane , informându-le  deschis şi transparent,  

reunindu-ne eforturile îndreptate în aceeaşi direcţie, s-au produs efectele scontate. 

 În contextul amintit, s-au activat responsabilităţile specifice funcţiei de conducere, îndrumare 

şi control ale tuturor membrilor organizaţiei, s-a acţionat pentru asigurarea unei mai bune 

cunoaşteri a obligaţiilor de serviciu şi a îndatoririlor, a termenelor şi standardelor calitative impuse. 

Principala preocupare a instituţiei a fost aceea ca, în conformitate cu prevederile legale, să sprijine 

implementarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii la nivelul instituţiilor de învăţământ. 

În consecinţă, planurile de acţiune pentru educaţie întocmite de compartimentele şi serviciile 

IŞJ au fost structurate astfel încât obiectivele şi acţiunile planificate să se raporteze la standardele 

naţionale de referinţă pentru învăţământul preuniversitar, pe fiecare domeniu specific: capacitate 

instituţională, eficacitate educaţională,  managementul calităţii. 

Ţintele strategice au fost orientate spre: 

 Reconsiderarea managementului la nivelul inspectoratului şcolar, al unităţilor de 

învăţământ şi al clasei în perspectiva introducerii unui climat de ordine şi disciplină, 

favorabil dezvoltării, la nivelul Judeţului Ilfov, a unor practici educaţionale de 

calitate, centrate pe nevoile reale de dezvoltare a potenţialului elevilor; 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului de 

predare pe principiile didacticii moderne, precum şi a celui nedidactic, în funcţie de 

nevoile identificate; 

 Dezvoltarea unui parteneriat educaţional şi social real pentru formarea profesională 

în scopul ameliorării inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor; 

 Exploatarea oportunităţilor oferite de politicile educaţionale promovate de MECT şi 

IŞJ în direcţia dezvoltării bazei materiale şi logistice a unităţilor de învăţământ; 

 Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional şi naţional; 
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Pornind de la această bază, ansamblul activităţilor spre care s-a orientat învăţământul din judeţ 

a fost ordonat pe trei categorii de componente, pe baza cărora s-a realizat şi evaluarea instituţională: 

 Gestionarea activităţii de învăţământ (managementul activităţii) ; 

 Procesele de instrucţie şi educaţie (proprii sistemului şcolar) ; 

 Efectele /rezultatele produselor. 

 

Obiectivele generale care au stat la baza proiectării manageriale la nivelul inspectoratului 

şcolar în anul 2007 – 2008 au fost : 

I. Introducerea în sistemul educaţional din judeţul Ilfov a standardelor naţionale de 

referinţă pentru învăţământul preuniversitar şi structurarea tuturor activităţilor  (la 

nivelul IŞJ şi al unităţilor de învăţământ) pe aceste standarde, pe măsura legiferării 

acestora,  în vederea asigurării calităţii educaţiei; 

II. Dezvoltarea capacităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, prin compartimentul 

Evaluare instituţională şi asigurarea calităţii, de a elabora, monitoriza şi evalua 

politicile de planificare strategică pe termen scurt şi mediu; 

III. Sprijinirea formării manageriale a directorilor unităţilor de învăţământ şi a 

coordonatorilor comisiilor de evaluare şi asigurarea calităţii; 

IV. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei; 

V. Asigurarea cadrului optim de consiliere şi consultanţă în domeniul managementului 

de proiect şi al calităţii implementării proiectelor, pentru instituţiile de învăţământ şi 

cadre didactice; 

VI. Asigurarea şi valorificarea, în contextul extinderii procesului de descentralizare, a 

resurselor umane responsabile de calitatea serviciilor educaţionale oferite de 

instituţiile de învăţământ, în scopul obţinerii  performanţelor profesionale; 

VII. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din învăţământ prin 

formare continuă; 

VIII. Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor de învăţământ 

profesional şi tehnic; 

IX. Asigurarea accesului la o formă organizată de educaţie a tuturor copiilor/tinerilor, 

indiferent de mediul socio-cultural şi educaţional din care provin; 

X. Continuarea acţiunilor de refacere şi modernizare a infrastructurii şcolare; 

asigurarea funcţionalităţii specifice a utilităţilor la nivelul unităţilor de învăţământ 
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(apă, canal, grupuri sanitare, încălzire etc.), în vederea obţinerii autorizaţiilor 

sanitare de funcţionare.  

 

            Gradul de îndeplinire a acestor obiective va fi analizat în capitolele următoare, de către 

fiecare serviciu/compartiment responsabil. 

 

 II.2 Organizarea instituţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov 

 

În conformitate cu rolul său de a-şi concentra activitatea prioritar în domeniul asigurării 

condiţiilor optime pentru o educaţie de calitate, coroborat cu o gestiune şi administrare eficientă şi 

efectivă a resurselor umane şi materiale, Inspectoratul Şcolar Ilfov şi-a intensificat intervenţiile 

concertate şi unitare în soluţionarea problemelor specifice. Păstrându-şi atitudinea reflexivă şi 

activă, a asigurat permanent organizarea şi desfăşurarea eficientă a activităţii pe compartimente şi 

servicii ca şi componente de bază, urmată de cea a consiliilor,  comisiilor şi a unităţilor conexe.   

 

aaa)))...   CCCooommmpppooonnneeennnttteee   dddeee   bbbaaazzzăăă    

1. Conducere: 

 Inspector Şcolar General 

 Inspector Şcolar General Adjunct 

 

2. Curriculum şi inspecţie şcolară 

a. Inspecţie instituţională: 

 Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane; 

 Inspector şcolar pentru evaluare instituţională şi asigurarea calităţii; 

 Inspector şcolar pentru management educaţional, formare continuă şi perfecţionare; 

 Inspector şcolar pentru programe de cooperare şi integrare europeană; 

 Inspector şcolar pentru imagine. 
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b. Inspecţie de specialitate: 

 Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul preşcolar; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru limba şi literatura română; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru limba franceză, engleză, germană, spaniolă; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru matematică, fizică, informatică; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru biologie, chimie; 

 Istorie, geografie, discipline socio-umane şi activităţi educative; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru religie; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru educaţie fizică şi sport; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ profesional şi tehnic, învăţământ 

particular şi alternative educaţionale; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru minorităţi; 

 Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul special. 

 

bbb)))...   SSSeeerrrvvviiiccciiiiii:::   

 Şef serviciu salarizare, reţea şcolară, acte de studii, plan şcolarizare, normare, 

informatizare; 

 Contabilitate; 

 Secretariat – registratură; 

 Audit; 

 Juridic; 

 Plan şcolarizare. Reţea şcolară; 

 Salarizare; 

 Informatizare; 

 Tehnic. 

 

ccc)))...   CCCooonnnsssiiillliiiiii   şşşiii   cccooommmiiisssiiiiii:::   

 Consiliul de Administraţie; 

 Consiliul consultativ; 

 Colegiul de disciplină; 
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 Comisia paritară; 

 Consiliul elevilor; 

 Comisii tematice şi de specialitate. 

 

ddd)))...   UUUnnniiitttăăăţţţiii   cccooonnneeexxxeee:::   

 Casa Corpului Didactic; 

 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională. Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică; 

 Clubul Copiilor şi Elevilor Buftea; 

 Clubul Sportiv Şcolar Ilfov; 

 

 În baza organigramei aprobate de MECT, s-a realizat încadrarea corespunzătoare,    s-au 

actualizat fişele de post, precum şi sarcinile specifice şi  atribuţiile ce revin fiecărui salariat, raportat 

la poziţia postului în organigramă.  

Încadrându-se în temei legal, au fost validate Consiliul de Administraţie, comisiile tehnice, 

şi de specialitate,  reanalizându-se componenţa şi atribuţiile specifice ale acestora. 

Periodic, s-a procedat la revizuirea şi îmbunătăţirea Regulamentului intern al instituţiei, 

precum şi a programului de lucru şi a celui de audienţe. 

Pentru asigurarea calităţii activităţilor specifice inspectoratului şcolar, s-au întreprins 

acţiuni de facilitare a accesului salariaţilor, conform nevoilor şi specificului serviciilor oferite, la 

seminarii de formare şi dezvoltare profesională.  

 

La nivelul tuturor structurilor responsabile, s-au luat măsuri de respectare a legalităţii,  

vizând: 

 Normarea şcolilor şi dimensionarea corectă a reţelei şcolare; 

 Ocuparea posturilor didactice şi mobilitatea personalului încadrat; 

 Gestiunea economico-financiară şi auditul intern; 

 Gestionarea şi completarea actelor de studii; 
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 Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale şi a concursurilor 

şcolare; 

 Soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor, petiţiilor, litigiilor de muncă şi a celor legate 

de patrimoniu. 

 

II.3 Marketing educaţional 

 

Marketingul educaţional se fundamentează pe ideea că idealul domeniului educaţional şi 

cultural este să devină rentabil, să pună în lumină favorabilă valorile existente, să valorifice orice 

oportunitate. 

Întrucât educaţia este un fenomen complex, constituit din ansamblul măsurilor aplicate 

sistematizat în scopul formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Ilfov acţionează cu responsabilitate în acest sens. 

Reprezentând o funcţie a managementului, marketingul educaţional la nivelul instituţiilor 

educaţionale  a îndeplinit roluri  specifice: 

• Dimensionarea serviciilor educaţionale furnizate de către unităţile de învăţământ  prin 

raportare la nevoile, aşteptările, preferinţele, exigenţele calitative ale beneficiarilor şi în  

conformitate cu dezideratele politicilor educaţionale promovate atât de minister,  cât şi de 

inspectoratul şcolar; 

• Promovarea unui management al resurselor umane realizat pe principiul eficienţei, care, 

cumulat cu managementul resurselor materiale şi informaţionale, să genereze o sinergie  a  

valorilor şi serviciilor educaţionale, stând astfel la baza realizării obiectivelor propuse şi 

asumate. 

Aşadar, marketingul educaţional la nivel judeţean s-a exercitat cu responsabilitate, întreaga 

activitate ţintind obţinerea de performanţe, conform aşteptărilor comunităţii, aspect datorat 

implicării comune inspectorat şcolar – unităţi de învăţământ. 

Principalele direcţii şi obiective de dezvoltare în marketingul educaţional pentru 

anul şcolar 2007 – 2008 au fost: 

 Asigurarea şi optimizarea comunicării strategice instituţionale; 

 Sprijinirea dezvoltării instituţionale; 
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 Dezvoltarea unor competenţe, capacităţi şi abilităţi manageriale ale conducerii 

unităţilor de învăţământ; 

 Monitorizarea, evaluarea şi adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de educaţie; 

 Valorificarea optimă a resurselor materiale disponibile şi identificarea de modalităţi 

de achiziţionare a unor noi astfel de resurse, în vederea asigurării calităţii educaţiei; 

 Încurajarea şi promovarea bunelor practici ale unităţilor de învăţământ; 

 Valorificarea  la nivel maxim a resurselor umane; 

 Exploatarea corectă  a microbuzelor şcolare din dotarea unităţilor de învăţământ; 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat, în sprijinul beneficiarilor de educaţie, cu 

autorităţile locale, Consiliul Judeţean, serviciile descentralizate locale şi judeţene; 

 Dezvoltarea unor parteneriate internaţionale prin participarea la proiecte, asocieri ori 

alte forme de colaborare cu instituţii similare. 

Pentru valorificarea contextului legislativ, politic, instituţional, social şi cultural în sensul 

asigurării oportunităţilor de finanţare a unităţilor de învăţământ, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Ilfov a stimulat politicile de dezvoltare şcolară bazate pe parteneriate şi pe colaborări, promovând 

succesele obţinute de şcoli, diseminând meritele şi rezultatele deosebite şi propunându-le ca 

modele de bune practici.  

Subsumat acestor intenţii, prin serviciile specializate, inspectoratul şcolar a oferit consiliere 

şi consultanţă în continuarea implementării sistemului de finanţare în domeniul educaţional 

propus  la nivel de politici ministeriale. 

Una dintre preocupările de bază ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov va fi, în 

continuare, formarea managerilor şcolari în domeniul financiar-contabil, pentru adaptarea la 

programul de descentralizare financiară şi administrativă şi, implicit, pentru asigurarea calităţii 

întregului sistem de management şcolar. 

 

II.4 Dezvoltarea instituţională la nivelul reţelei şcolare din Judeţul Ilfov 

Raportul cost/elev, ca indicator principal al finanţării de bază 

Majorarea bugetului aprobat şi implicit a deschiderilor de credite pentru unităţile 

de învăţământ din reţeaua şcolară a judeţului în anul 2007 se reflectă şi în creşterea 

costurilor medii pe elev. Astfel, în anul 2007, costul mediu prezintă o creştere de 42% faţă 
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de anul 2005, în timp ce faţă de anul 2006 creşterea a fost de aproximativ 2.5%, după 

cum rezultă şi din tabel: 

Nivel de invatamant 
2005 2006 2007 

Rural Urban Total Rural Urban Total Rural Urban Total 
Prescolar 852,81 1614,10 1063,20 1347,80 1790,60 1507,70 1522,90 1274,59 1415,39 
Primar 1047,80 721,64 945,79 1171,00 1240,10 1193,10 1281,83 1403,92 1320,79 
Gimnazial 1922,00 1048,90 1647,40 2705,60 2174,80 2485,20 2339,55 2738,58 2505,26 
Liceal :                   
teoretic 1381,43 2060,97 1691,96 2327,64 2631,90 2424,78 3653,58 2801,18 3183,82 
tehnologic 1779,69 938,48 1375,37 2079,70 2739,04 2319,72 2010,38 2029,03 2016,04 
vocational 2439,37   2439,37 1398,02   1398,02 1609,91   1609,91 
Profesional 1172,50 2350,90 1327,90 1683,70 1820,60 1759,10 2027,01 1982,18 2000,94 

                    
TOTAL 1401,70 1206,50 1338,90 1825,70 1911,10 1856,90 1840,25 1999,64 1901,21 

                    
2007/2005             131,29% 165,74% 142,00% 

% 2007/2006             100,80% 104,63% 102,39% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opinăm că acest indicator nu se va putea aplica generalizat, ci diferenţiat, funcţie 

de mediu, de amplasarea localităţii faţă de celelalte unităţi, de numărul de elevi diferit de 

cel standard, de volumul diferit al spaţiilor pe elev, de gradul de dotare cu mijloace de 

învăţământ etc.. Aceste diferenţieri între costurile reale şi costurile standard pot fi 

atenuate prin politici pe termen mediu şi lung privind reţeaua şcolară, concentrarea şi 

modernizarea spaţiilor de învăţământ, dezvoltarea infrastructurii unităţii administrativ 

teritoriale etc.. 
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În acest sens, direcţiile activităţii s-au concentrat pe: 

  Reconstrucţia reţelei şcolare 

   Stadiul actual, comparativ cu anii anteriori: 

Centralizatorul reţelei şcolare şi evoluţia acesteia: 

 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 

INDICATORI /  TIP UNITATE 

(P.J.) (AR.) (P.J.) (AR.) (P.J.) (AR.) (P.J.) (AR.) (P.J.) (AR.) 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

NR. 
UNITATI 

TOTAL UNITATI 
INVATAMANT PRESCOLAR   

din care: 
42 80 22 100 21 102 23 99 23 100 

Gradinite cu program 
normal 32 80 12 100 11 102 11 98 11 99 

Gradinite cu program 
prelungit 9 0 9 0 9 0 11 1 11 1 

Gradinite cu program 
saptamanal 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

TOTAL UNITATI 
INVATAMANT PRIMAR SI 

GIMNAZIAL                 
din care 

68 48 66 48 66 45 66 46 66 45 

Scoli cu cls. I-IV 0 48 0 47 0 45 0 43 0 42 

Scoli cu cls. I-VIII 66 0 64 1 64 0 64 0 64 0 

Special 2 0 2 0 2 0 2 3 2 3 

TOTAL UNITATI 
INVATAMANT LICEAL        

din care: 
14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 

Licee I-XII 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

Grupuri Scolare 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

Seminarii Teologice 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Colegii 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
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Special 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

TOTAL 124 128 102 148 101 147 103 145 103 145

 252 250 248 248 248

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţia reţelei şcolare, în urma procesului de restructurare în ultimii patru ani 

conform Legii 354/2004, este configurată astfel: 
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Notă: Numărul unităţilor cu personalitate juridică propuse pentru funcţionare sub 

efective în anul şcolar 2007 – 2008: 10 grădiniţe şi 7 unităţi cu clasele I – VIII. 
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Unităţi de învăţământ cu personalitate juridică pe medii de rezidenţă 

şi pe niveluri de învăţământ 

2005 – 2006 
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GIMNAZIAL
PRESCOLAR
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Formaţiuni de studiu pe niveluri de învăţământ 

Pregătirea unităţilor şcolare 

SITUATIA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE LA 14.01.2008 

Numar de unitati de invatamant din judet 
din care:

Motivele pentru care nu s-au obtinut avizele 
sanitare de functionare (generale) 

Numar de unitati scolare care nu au 
autorizatie de functionare 

Total 

din care 

Total 

din care

Urban Rural Urban Rural

250 59 191 101 12 89 
lipsa forme legale: 24 

apa nepotabila: 23 

din care:  

PJ: 105   
AR: 145 

din care: PJ: 
36        AR: 
23 

din care: PJ: 
69        AR: 
122 

din care: 
PJ: 30   
AR: 71 

din care: 
PJ: 6   
AR: 6 

din care: PJ: 
24       AR: 
65 

lipsa grupuri sanitare in interior: 15

apa nepotabila, lipsa canalizare, lipsa grupuri 
sanitare exterioare: 19 

lipsa grupuri sanitare in interior si canalizare: 9 

lipsa apa: 7

apa nepotabila, fara grupuri sanitare in interior: 1

constructie noua: 1 

grup sanitar in constructie: 1 

functioneaza in 3 schimburi: 1 

 

 

Tendinţe: 

Este cert că nu se va putea menţine actuala reţea şcolară, întrucât mediul 

concurenţial va impune decizii la nivelul conducerii unităţii şcolare sau al administraţiei 

locale pentru reducerea treptată a cheltuielilor, prin aplicarea unor măsuri cum ar fi: 

dezvoltarea unităţilor existente pentru obţinerea unui spaţiu adecvat redimensionării 

colectivelor de elevi, comasarea unităţilor prin asigurarea transportului elevilor şi chiar 

înlăturarea mentalităţilor conservatoare de la nivel local (de a nu schimba fundamental 

învăţământul în localitate, pe de-o parte din necunoaşterea sistemului, datorată 

necomunicării suficiente cu managerul şcolar, pe de altă parte din cauza influenţelor şi 
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presiunilor unor directori de şcoli care-şi văd periclitată poziţia socială, uitând de banul 

public şi, mai ales, de cei cărora suntem obligaţi să le asigurăm condiţii egale de studiu: 

elevii ). 

Inspectoratul şcolar promovează şi susţine schimbarea şi va asigura permanent 

consultanţă de specialitate, astfel încât să ne aliniem susţinut tendinţelor pe plan 

naţional. 

  Redimensionarea planului de şcolarizare 

Consecinţa imediată a restructurării reţelei şcolare este influenţarea planului de 

şcolarizare, în principal de:  

Numărul de elevi/clasă, raport care trebuie să tindă spre reglementările maxime 

din Legea  84/1995 modificată, completată şi republicată.  

 Evoluţia numărului mediu de elevi/ formaţiune de studiu/ nivel de învăţământ în 

judeţul Ilfov: 

Nivel 
2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

Prescolar 23,43 23,12 22,97 23,52 

Primar 20,16 20,25 20,03 19,97 

Gimnazial 22,17 21,36 22,18 22,44 

Liceal 28,25 28,07 26,97 27,86 

SAM 24,06 24,92 21,74 25,54 

TOTAL 22,54 22,32 22,24 23,86 

 

Recenzarea corectă a populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară şi 

prognozarea creşterii sau descreşterii acesteia datorată în mod excepţional în judeţul Ilfov 

fluctuaţiei masive înspre şi dinspre Bucureşti a unor categorii de locuitori, dar şi 

natalităţii în scădere. Din acest punct de vedere trebuie analizată structura pe vârste şi 

nivel social a persoanelor care vin, respectiv care pleacă din localitate, astfel încât să se 

poată ajunge la o prognoză demografica corectă pentru anii următori.  
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Datele privind copiii născuţi în perioada 2004-2007, culese din unităţile şcolare în 

ianuarie 2008: 

NR. 
crt. 

Unitatea 
administrativ 
teritoriala 

Nr. de copii 
nascuti intre 

Nr. de copii 
nascuti intre 

Nr. de copii 
nascuti intre 

Nr. de copii 
nascuti intre 

(oras, comuna)  1.01.2004-
1.01.2005 *) 

 1.01.2005-
1.01.2006 *) 

 1.01.2006-
1.01.2007 *) 

 1.01.2007-
1.01.2008 *) 

1 BRAGADIRU 68 70 120 92 

2 BUFTEA 170 114 91 88 

3 CHITILA 102 97 106 93 

4 MAGURELE 83 51 82 76 

5 OTOPENI 110 126 97 95 

6 PANTELIMON 235 247 231 200 

7 POPESTI LEORDENI 32 33 47 27 

8 VOLUNTARI 293 264 272 283 

9 AFUMATI 113 111 117 129 

10 BALOTESTI 53 64 54 10 

11 BERCENI 40 32 35 30 

12 BRANESTI 58 58 71 70 

13 CERNICA 115 129 136 119 

14 CIOLPANI 51 24 38 36 

15 CIOROGARLA 43 43 53 50 

16 CHIAJNA 65 44 76 59 

17 CLINCENI 50 50 50 41 

18 COPACENI 20 18 17 15 

19 CORBEANCA 47 46 53 55 

20 CORNETU 51 36 38 42 

21 DASCALU 21 25 25 23 

22 DARASTI 31 26 16 13 

23 DOBROESTI 58 41 57 45 

24 DOMNESTI 43 45 63 50 
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25 DRAGOMIREŞTI VALE 43 29 20 23 

26 1 DECEMBRIE 55 61 76 41 

27 GANEASA 63 52 45 49 

28 GLINA 98 103 102 97 

29 GRADISTEA 25 21 19 15 

30 GRUIU 50 52 62 74 

31 JILAVA 39 72 41 31 

32 MOARA VLASIEI 46 45 47 45 

33 MOGOSOAIA 58 59 45 59 

34 NUCI 37 32 30 31 

35 PERIS 62 65 74 89 

36 PETRACHIOAIA 36 26 32 26 

37 SNAGOV 53 72 63 65 

38 STEFANESTII DE JOS 69 60 45 57 

39 TUNARI 36 54 54 51 

40 VIDRA 64 68 55 45 

 TOTAL JUDEŢ 2786 2665 2755 2539 

 

Evoluţia planului de şcolarizare: 

Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ s-a realizat conform 

actelor normative în vigoare. Pe baza acestora a fost elaborat planul de şcolarizare la 

nivelul judeţului Ilfov. 

Evoluţia  comparativă a structurii pe nivel de învăţământ: 

Nivel 
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009  

Nr. 
Clase 

Nr. 
Elevi 

Nr. 
Clase 

Nr. 
Elevi 

Nr. 
Clase 

Nr. 
Elevi 

Nr. 
Clase 

Nr. 
Elevi 

Nr. 
Clase 

Nr. 
Elevi 

Preşcolar 268 6254 269 6278 283 6570 299 7033 303 6816 

Primar 637,5 12769 646 12778 635 12851 606 12105 598 12058 
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Gimnazial 559 12402 543 11610 520 11504 535 12035 542 12260 

Liceal 243 6872 249 7070 254 7074 279 7597 276 7685 

S.A.M. 52 1176 47 1151 43 1048 40 1028 45 1239 

An de 
completare   18 421 21 499 21 530 17 476 

Postliceal       1 31 4 120 

TOTAL 
JUDEŢ 1759,5 39473 1772 39308 1756 39546 1781 40359 1785 40654 

 

O abordare pe care o susţinem şi pentru care căutăm pârghii de aplicare este 

eliminarea treptată a claselor cu învăţământ simultan, considerând acest tip de 

învăţământ impropriu şi discriminatoriu. Comasarea şi transportul elevilor mici prezintă 

unele inconveniente, însă sprijinul şi acceptul părinţilor vor fi decisive în acest demers. 

Există o tendinţă lentă de scădere a numărului de clase în condiţiile creşterii 

numărului de elevi, acesta determinând şi numărul de elevi/formaţiune de studiu. 

Aspectul menţionat este rezultatul exclusiv al intervenţiei repetate a inspectoratului 

şcolar care nu a acceptat clase subdimensionate, situându-se în contradicţie cu acei 

manageri şcolari, cărora argumentele legislative nu le sunt întotdeauna suficiente şi care 

pun pe primul plan forţa de muncă ce ar trebui disponibilizată. Putem menţiona că tot 

mai mulţi directori de unităţi şcolare ridică problema comasărilor de clase acolo unde 

legislaţia este permisivă, iar prognoza demografică este luată serios în calcul.  
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CAPITOLUL  III 

EVALUARE INSTITUŢIONALĂ  
---   CCCAAALLLIIITTTAAATTTEEEAAA   MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLLUUUIII   UUUNNNIIITTTĂĂĂŢŢŢIIILLLOOORRR   DDDEEE   ÎÎÎNNNVVVĂĂĂŢŢŢĂĂĂMMMÂÂÂNNNTTT      

ŞŞŞIII   AAA   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIIIILLLOOORRR   EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLLEEE   ---   

   

AAANNNAAALLLIIIZZZAAA   RRRAAAPPPOOOAAARRRTTTEEELLLOOORRR   AAANNNUUUAAALLLEEE   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAARRREEE   IIINNNTTTEEERRRNNNĂĂĂ    AAA   CCCAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   

ÎÎÎNNNAAAIIINNNTTTAAATTTEEE   LLLAAA   IIINNNSSSPPPEEECCCTTTOOORRRAAATTTUUULLL   ŞŞŞCCCOOOLLLAAARRR   DDDEEE   CCCĂĂĂTTTRRREEE   CCCEEEAAACCC   

DDDIIINNN   UUUNNNIIITTTĂĂĂŢŢŢIIILLLEEE   DDDEEE   ÎÎÎNNNVVVĂĂĂŢŢŢĂĂĂMMMÂÂÂNNNTTT   PPPRRREEEUUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAARRR   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢUUULLL   IIILLLFFFOOOVVV   

PPPEEE   AAANNNUUULLL   ŞŞŞCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   –––   222000000888   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Având în vedere că producerea şi generarea calităţii se realizează la nivelul relaţiei 

educaţionale fundamentale, este evident că prima instanţă de evaluare, de judecare a calităţii, este 

şcoala însăşi. Ca urmare, evaluarea internă a calităţii (autoevaluarea) este esenţială pentru orice 

sistem de management al calităţii. 

 Aşadar,  mecanismele de autoevaluare sunt prezente în: 

 proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare; 

 implementarea proiectelor, programelor, planurilor şi acţiunilor; 

 funcţionarea concretă, de zi cu zi, a unităţii de învăţământ; 

 evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse. 

 

 Luând în considerare necesitatea asigurării calităţii educaţiei, a fost stabilit cadrul legislativ 

care să permită dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educaţiei: Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări 

prin Legea Nr.87/2006, cu modificările ulterioare privind asigurarea calităţii educaţiei. 
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În acest context, în baza Art.11, alin (1), la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie 

din România s-a înfiinţat Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). Conform Art. 12, 

alin b) această comisie are obligaţia de a elabora anual un raport de evaluare internă privind 

calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor 

prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern (ISJ, ARACIP, MECT). 

 

III...   CCCooonnnttteeexxxttt   jjjuuudddeeeţţţeeeaaannn   

În anul şcolar 2007 – 2008, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a orientat unităţile de 

învăţământ în funcţionarea CEAC, acţiuni cu utilitate şi în redactarea raportului anual de evaluare 

internă, în baza „Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile 

de învăţământ preuniversitar – partea a II-a”. 

Astfel, amintim activitatea organizată cu directorii unităţilor de învăţământ din Judeţul Ilfov, 

sub genericul „Management performant II – Asigurarea calităţii în învăţământul 

ilfovean”, continuare a activităţilor derulate, în acelaşi scop, în anul şcolar anterior.  

Scopul declarat al activităţii l-a constituit dezvoltarea / perfecţionarea unor abilităţi/ 

competenţe utile şi necesare performării managementului educaţional în contextul 

descentralizării, al integrării europene, în vederea asigurării calităţii serviciilor educaţionale 

furnizate de reţeaua instituţiilor de învăţământ din Judeţul Ilfov.  

Obiectivele au fost centrate pe:  

1. Evaluarea situaţiei existente în instituţiile furnizoare de educaţie din Judeţul Ilfov, 

definită de factorii contextuali şi situaţionali în raport cu obiectivele strategice ale 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov; 

2. Constituirea unor ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii; 

3. Aplicarea în viaţa şcolii a prevederilor actelor normative în vigoare prin alinierea 

managementului intern la politicile şi strategiile educaţionale existente la nivel 

naţional, regional şi local; 

4. Construirea unui sistem eficient de management educaţional adaptat specificului zonei 

şi nevoilor comunităţii. 

Finalităţile au fost orientate spre dezvoltarea unor instrumente de autoevaluare, realizate în 

comun şi asumate la nivel cultural, nu numai formal (conturarea posibilităţilor practice de 

autoevaluare pe indicatori privind managementul actului educaţional şi de evaluare a unor 
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parametri de stare ai sistemului educaţional) şi spre construirea unor sisteme proprii şi eficiente de 

asigurare a calităţii, adaptate culturii organizaţionale, politicilor proprii de dezvoltare şi specificului 

comunitar.  

În urma analizei activităţilor derulate şi a fişelor de lucru/chestionarelor s-au desprins 

următoarele concluzii: 

Fişa de lucru A: 

Conform aprecierii indicatorilor de evaluare, atât unităţile-gazdă, cât şi cele participante au 

acordat calificativul „Foarte bine” respectării procedurilor de constituire şi funcţionare a CEAC, iar 

dovezile prezentate de unităţile-gazdă au constituit elemente de bune practici pentru participanţi. 

Cu toate acestea, din punct de vedere procedural exprimăm opinia că, la data aplicaţiei, 

existau deja numeroase omisiuni în aplicarea prevederilor Legii Nr.87/2006, privind asigurarea 

calităţii educaţiei. Considerăm, totuşi că, ulterior, directorii unităţilor de învăţământ au aplicat 

unele măsuri remediale privind: 

 adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CEAC şi a Strategiei de 

evaluare internă a calităţii în Consiliul de Administraţie; 

 respectarea rolului Consiliului de Administraţie în ordonarea etapelor de constituire a 

CEAC; 

 emiterea Deciziei de înfiinţare a CEAC de către directori; 

 componenţa CEAC conform prevederilor legale. 

Nu punem la îndoială responsabilitatea în formularea răspunsurilor, însă, realitatea 

demonstrată cu prilejul diverselor acţiuni întreprinse de inspectorii şcolari ne determină să credem 

că există exagerare. Devine, astfel, foarte importantă „introspecţia” realistă şi corectarea erorilor 

acolo unde este cazul. 

Chiar dacă au existat şi disfuncţii generate de diverşi factori în timpul acţiunii, apreciem că 

scopul propus a fost atins. Aşa cum reiese din chestionarele de evaluare a activităţii, participanţii au 

apreciat utilitatea acesteia ca element experienţial şi ca reper în practicile viitoare. 

Fişa de lucru B: 

Deşi unităţile-gazdă au oferit exemple concrete ale activităţii CEAC apreciem că multe din 

acestea au avut un caracter formal, conţinuturile nefiind un suport real cu rol de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei. Se naşte întrebarea: Planurile de îmbunătăţire formulate „în urma verificării 
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preliminare a documentelor şcolii” şi aprobate de Consiliul de Administraţie au fost într-adevăr 

aplicate? 

Fişa de lucru C: 

Deşi din răspunsurile participanţilor reiese că activităţile de evaluare internă ale CEAC au 

fost realizate, din verificările în sistem cu prilejul controalelor tematice, vizează evaluarea mai mult 

a aspectelor cu caracter administrativ decât cele care ar trebui centralizate pe conţinuturi. Această 

concluzie are ca suport real şi rezultatele obţinute de elevi la Tezele cu subiect unic şi la Bacalaureat, 

care nu au fost în centrul atenţiei CEAC. 

De asemenea, sondajele parţiale asupra Bacalaureatului 2008 au demonstrat că CEAC nu-şi 

centrează activitatea pe conţinuturi, ci doar administrativ. 

Fişa de lucru D: 

Sub aspectul evaluării interne unităţile de învăţământ au iniţiat activităţi în acest sens, însă, în 

mare parte s-au realizat mai mult formal, în sensul că nu au fost valorificate şi, fie nu au fost 

întocmite planuri de măsuri ameliorative, fie, dacă acestea există, nu au fost aplicate corespunzător. 

Participanţii apreciază că rapoartele de evaluare internă pe anul şcolar 2006-2007 şi pe 

Semestrul I 2007-2008 au respectat structura recomandată de ARACIP şi IŞJ Ilfov, dar există 

disfuncţii constând în: 

 unele unităţi de învăţământ nu au respectat obligaţia de a înainta IŞJ Rapoartele de 

autoevaluare, ori nu au respectat termenele; 

 informaţiile au fost completate pe structură, dar evaziv, nerelevant, cu un caracter 

ambiguu, dificil sau imposibil de interpretat 

Se impun întrebările:  

 În ce măsură au fost valorificate aceste rapoarte? 

 În ce măsură au constituit puncte de plecare ori repere în activitatea 
ulterioară? 

 
Fişa de lucru E:  

În ceea ce priveşte coordonarea CEAC, important este că s-au găsit soluţii ca această structură 

să funcţioneze. Important este şi dacă a făcut ce trebuie! 
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Fişa de lucru F: 

În ceea ce priveşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CEAC, conform aprecierilor, 

rezultă că jumătate dintre unităţile de învăţământ au înregistrat „Foarte bine”, în timp ce, mai mult 

de un sfert dintre acestea, consideră că există disfuncţii şi necesită îmbunătăţiri. 

Fişa de lucru G: 

 În ceea ce priveşte Strategia CEAC se apreciază că este fundamentată pe analiza mediului 

intern şi extern realizată în documentele programatice ale unităţii şcolare, deşi, în mare măsură, 

este preluată din aceste documente. La capitolul „modalităţi de implementare a Strategiei, existenţa 

procedurilor şi instrumentelor de evaluare internă” se apreciază că există lacune destul de mari. 

În privinţa reflectării acţiunilor CEAC în rezultatele şcolare participanţii apreciază, în mod 

aproape covârşitor, prin calificativul „Foarte bine”. Atunci, atâta timp cât CEAC funcţionează 

potrivit unor priorităţi prestabilite în raport cu realitatea existentă şi cu specificul unităţii şcolare, 

rezultatele ar trebui să înregistreze, în mod firesc, îmbunătăţiri, oglindite în progresele elevilor. 

Întrebarea este: S-au îmbunătăţit aceste rezultate? Elevii au înregistrat progrese? 

Fişa de lucru H: 

În privinţa rezultatelor şcolare, chiar dacă nu dispunem la această dată de standarde pe 

discipline, recomandarea IŞJ a fost ca fiecare cadru didactic să-şi stabilească repere concrete  

privind evoluţia şcolară pentru fiecare formaţiune de studiu, dar s-a constatat: 

 rezistenţă din partea cadrelor didactice; 

 directorii unităţilor de învăţământ n-au stăpânit fenomenul, permiţând cadrelor 

didactice să conducă formaţiunile de lucru pe baza percepţiilor proprii; 

 sunt aproape inexistente sau neobservabile, nereprezentative portofoliile pe discipline 

ale elevilor (s-a recomandat de către IŞJ) să existe în fiecare clasă, la loc vizibil şi uşor 

de accesat); 

 evaluările iniţiale au fost făcute formal, nevalorificate corespunzător. 

 

Fişa de lucru I:  

Preocuparea directorului unităţii de învăţământ pentru asigurarea calităţii educaţiei este 

apreciată ca preponderent pozitivă şi acest lucru se confirmă cu certitudine în unităţile-gazdă, care 
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au avut oportunitatea de a demonstra în contextul special creat. Şi în cazul majorităţii celorlalte 

unităţi de învăţământ sunt cunoscute preocupările în acest sens. 

Din păcate însă, din controalele făcute şi din răspunsurile la chestionare rezultă că în privinţa 

standardelor pe formaţiuni de lucru şi obiecte de studiu reprezintă fenomene nestăpânite de cadrele 

didactice şi de directori. Există o viziune de ansamblu asupra clasei a profesorilor diriginţi. De 

asemenea, există probleme în privinţa Planului de acţiune pentru asigurarea calităţii educaţiei la 

nivelul formaţiunii de lucru cu elevii şi al fiecărei discipline. 

 

IIIIII...   PPPrrreeeccciiizzzăăărrriii   ppprrriiivvviiinnnddd   dddeeemmmeeerrrsssuuulll   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   iiinnnttteeerrrnnnăăă    cccooonnnfffooorrrmmm   AAARRRAAACCCIIIPPP111   

 

La nivelul ARACIP, aşteptările legate de demersul de evaluare internă a calităţii au fost:  

<<Autoevaluarea trebuia să se realizeze pe baza standardelor de acreditare şi de evaluare 

periodică, aprobate prin H.G. nr.21/2007, considerate  cerinţe pentru nivelul de calitate minim 

obligatoriu. Îndeplinirea tuturor cerinţelor din standardele sus menţionate reprezintă 

nivelul „satisfăcător” pentru fiecare din cei 43 de indicatori în parte. 

Standardele de referinţă (standarde de calitate) sunt în stadiul de proiect, aflat în dezbatere 

publică, acestea orientând în privinţa nivelului de realizare a calităţii (prin calificativele  „bine”, 

„foarte bine”, „excelent”). 

Pentru primul raport anual de evaluare internă a calităţii, importantă era raportarea la 

standardele de acreditare, respectiv îndeplinirea tuturor cerinţelor acestora. 

Nivelul „satisfăcător” ar prezenta, pentru Ministerul Educaţiei Tineretului şi Cercetării, 

garanţia funcţionării corecte a şcolilor, corespunzătoare reglementărilor legale în vigoare, iar 

aspectele care s-ar situa sub acest nivel ar necesita intervenţii remediale urgente. 

Având în vedere varietatea şi diversitatea situaţiilor din sistemul educaţional, ARACIP a 

oferit pentru prima autoevaluare posibilitatea aprecierii şi a nivelului de calitate, nu numai a 

funcţionării propriu-zise. 

                                                            

1 Documentul „Analiza Rapoartelor anuale de evaluare internă (RAEI) înaintate la ARACIP de către 
unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate, de stat şi particulare” (www.aracip.edu.ro) 
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Astfel, aceeaşi unitate de învăţământ, se putea evalua la unii indicatori la nivelul 

satisfăcător, ceea ce ar fi fost un rezultat mulţumitor, la alţii la nivelul bine, foarte bine sau, de 

ce nu, excelent.  

Ţinând cont de esenţa filosofiei calităţii, care presupune îmbunătăţire continuă, în mod 

evident aceste ultime calificative ar fi trebuit să aibă o rată de apariţie variabilă şi, de regulă, 

descrescătoare. 

În acest mod, ARACIP a pilotat standardele de referinţă (de calitate) >>. 

 

IIIIIIIII...   PPPrrreeeccciiizzzăăărrriii   ppprrriiivvviiinnnddd   dddeeemmmeeerrrsssuuulll   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   iiinnnttteeerrrnnnăăă    lllaaa   nnniiivvveeelll   jjjuuudddeeeţţţeeeaaannn   

 

Utilizând ca reper documentul emis de ARACIP, în urma analizei Rapoartelor de evaluare 

internă pe anul şcolar 2007 – 2008, IŞJ Ilfov a emis următoarele concluzii: 

Unele unităţi de învăţământ au întocmit Rapoartele de evaluare internă pe modelul cuprins 

în sistemul VET şi nu pe modelul recomandat de ARACIP în Anexa 5 a Ghidului CEAC, model care 

a fost preluat şi de către ISJ şi făcut cunoscut pe site-ul instituţiei. 

Unele unităţi de învăţământ, care, deşi au completat rapoartele pe modelul la care am făcut 

referire anterior, nu au completat corect toate secţiunile. De exemplu: la punctul II – „Descrierea 

activităţilor de îmbunătăţire a calităţii realizate”, respectiv punctul IV – „Planul de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar următor”. Acestea cuprind informaţii neclare, 

nerelevante, evazive (aspectele vor fi detaliate în paragrafele următoare). 

 

             În ceea ce priveşte măsura în care au fost îndepliniţi indicatorii din standardele de referinţă 

– document supus dezbaterii publice şi standardele de acreditare şi de evaluare periodică (HG 

nr.21/18.01.2007), a rezultat faptul că, indiferent de nivelul de învăţământ sau de mediul geografic 

(rural/urban), unităţile şcolare s-au autoevaluat cu „Bine” şi „Foarte bine” la majoritatea 

indicatorilor. Există şi unităţi de învăţământ care şi-au acordat calificativele „Satisfăcător” sau 

„Nesatisfăcător”, dar într-un număr destul de redus. 
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Nr. total unităţi de 

învăţământ cu PJ, 

( 104  ) 

dintre care: 

Nr. rapoarte 

primite 

( 85 ) 

   dintre care: 

 

Urban 

( 29 ) 

 

Rural 

( 56 ) 

- grădiniţe 15 9 6 

- şcoli cu cls. I-VIII 60 16 44 

- licee  4 1 3 

- grupuri şcolare 2 1 1 

- centre pentru 

educaţie incluzivă 

3 1 2 

- unităţi conexe 1 1 - 

 

A. Raportul de evaluare internă conţine Planul de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei pentru anul şcolar următor: 

Nr. unităţi de 

învăţământ, 

( 70) 

dintre care: 

 

Urban 

(  24  ) 

 

Rural 

( 46  ) 

- grădiniţe 8 6 

- şcoli cu cls. I-VIII 13 36 

- licee 1 1 

- grupuri şcolare 1 1 

- centre pentru educaţie 

incluzivă 

1 2 
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B. Numărul unităţilor de învăţământ care au prevăzut activităţi concrete în Planurile 

de îmbunătăţire: 

Nr. unităţi de 

învăţământ, 

( 49 ) 

dintre care: 

 

Urban 

(  18  ) 

 

Rural 

(  31  ) 

- grădiniţe 5 2 

- şcoli cu cls. I-VIII 12 27 

- licee - - 

- grupuri şcolare - 1 

- centre pentru educaţie 

incluzivă 

1 1 

 

 

C. Numărul unităţilor de învăţământ care au prevăzut efecte ale activităţilor de 

îmbunătăţire propuse: 

Nr. unităţi de 
învăţământ, 

( 31 ) 

dintre care: 

 

Urban 

(  7  ) 

 

Rural 

( 24 ) 

- grădiniţe 1 2 

- şcoli cu cls. I-VIII 6 20 

- licee - - 

- grupuri şcolare - 1 
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- centre pentru educaţie 

incluzivă 

- 1 

 

Exemple de activităţi utile desprinse din planurile de îmbunătăţire: 

- aplicarea unor chestionare pe baza cărora s-au identificat nevoi ale părinţilor, elevilor şi 

cadrelor didactice; 

- amenajarea unui „colţ al părinţilor”, utilizat şi ca punct de „colectare” de opinii şi 

propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii desfăşurate cu copiii; 

- măsurarea periodică a gradului de satisfacţie al beneficiarilor; 

- accent pe munca diferenţiată cu copiii; 

- realizarea unor grafice de progres ori regres pentru fiecare copil; 

- valorificarea competenţelor dobândite de cadrele didactice în urma participării la 

programe de formare, aplicate în beneficiul elevilor, pentru îmbunătăţirea activităţii instructiv-

educative; 

- activităţi de tipul „Şcoala părinţilor”, cu monitorizarea şi evaluarea rezultatelor acestor 

activităţi; 

- activităţi desfăşurate cu elevii în scopul formării unor deprinderi şi capacităţi moral-civice; 

- vizionarea unor imagini cu instantanee din cotidianul şcolii sub genericul „Aşa DA – aşa 

NU”, pentru reflecţia educabililor şi părinţilor lor; 

- intensificarea şi eficientizarea activităţilor de tip „After school”, „Grădiniţa de vară”, „A 

doua şansă”; 

- realizarea unor activităţi între unităţile de învăţământ cu rol de schimb de experienţă, de 

relaţionare şi de oferirea de exemple de bune practici, pentru elevi, părinţi, cadre didactice; 

- consultaţii şi meditaţii cu grupe de elevi pe niveluri de performanţă, adaptate nevoilor 

individuale; 
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- amenajarea unei săli de lectură în care să se desfăşoare activităţi culturale şi literar – 

artistice; 

- existenţa unor proceduri de evaluare şi înregistrare a rezultatelor evaluărilor pentru 

grupurile vulnerabile sau în situaţii de risc; 

- acţiuni de promovare a ofertei educaţionale prin diverse mijloace care să permită 

realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor. 

 

D. Raportul de evaluare internă NU CONŢINE Planul de îmbunătăţire pentru anul 

şcolar următor: 

Nr. unităţi de 
învăţământ, 

( 16) 

dintre care: 

 

Urban 

(  5  ) 

 

Rural 

( 11 ) 

- grădiniţe 1 - 

- şcoli cu cls. I-VIII 3 9 

- licee - 2 

- grupuri şcolare 1 - 

- centre pentru educaţie 

incluzivă 

- - 
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E. NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM 

STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 

21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (supus dezbaterii publice) 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaannntttiiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   dddeee   

   uuunnniiitttăăăţţţiiillleee   dddeee   îîînnnvvvăăăţţţăăămmmââânnnttt   ppprrreeeşşşcccooolllaaarrr   

                                             ( total rapoarte: 15) 

                                                          (Urban 10; Rural 5) 

Nr.

crt. 

Indicatori de performanţă Nr. 

califica

tive 

NNNSSS   

Nr. 

califica

tive 

SSS   

Nr. 

califica

tive 

BBB   

Nr. 

califica

tive 

FFFBBB   

Nr. 

calific

ative 

EEE   

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: AAA...CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEE IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 Existenţa, structura şi conţinutul 
documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de 
implementare) 

 

- 

 

1 

 

4 

 

8 

 

1 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ - - 1 12 1 

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
comunicare internă  şi externă 

- - 5 8 1 

4 Funcţionarea curentă a unităţii de 
învăţământ 

- - 1 12 1 

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
gestionare a informaţiei; înregistrarea, 
prelucrarea şi utilizarea datelor şi 
informaţiilor. 

 

- 

 

- 

 

5 

 

8 

 

1 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi 1 4 4 5 - 
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7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi 
în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 
programului 

- - 2 11 1 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi 
consiliere pentru elevi. 

- - 6 5 1 

b)baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare - - 9 5 - 

10 Dotarea spaţiilor şcolare - - 6 7 1 

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare - 1 6 7 - 

12 Utilizarea spaţiilor şcolare - - 3 10 1 

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor administrative 

- 1 3 9 - 

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor auxiliare 

- 1 5 7 1 

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare - 1 3 9 1 

16 Utilizarea spaţiilor auxiliare - 1 3 9 1 

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu 
auxiliare curriculare 

- - 10 3 1 

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii 
şcolare/ centrului de informare şi 
documentare 

- - 5 8 1 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de 
comunicare 

2 2 6 3 1 

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, 
mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 
curriculare 

- 1 1 6 1 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare 
şi a actelor de studii 

- - 1 12 1 

 c)resurse umane 
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22 Managementul personalului didactic şi de 
conducere 

- - 3 10 1 

23 Managementul personalului didactic auxiliar 
şi personalului nedidactic 

- - 3 10 1 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: BBB...EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEE EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)conţinutul programelor de studiu 

24 Existenţa ofertei educaţionale - - 2 11 1 

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai 
comunităţii   

- - 4 9 1 

26  Proiectarea curriculumului - - 2 11 1 

27  Realizarea curriculumului - - 2 11 1 

 b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare - - 2 11 1 

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile 
extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) 

- 

 

- 2 11 1 

 c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 Activitatea ştiinţifică 2 1 7 4 - 

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice - - 4 9 1 

 d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 Constituirea bugetului şcolii - - 3 5 - 

33 Execuţia bugetară - 1 1 6 - 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL:::  CCC...  MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL CCCAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de - - 10 3 1 
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autoevaluare instituţională  

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de 
asigurare a calităţii 

- 1 9 3 1 

 b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 

36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a 
proiectului de dezvoltare 

- - 4 9 1 

 c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
optimizare a evaluării învăţării 

- - 7 6 1 

 d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

38 Evaluarea calităţii activităţii corpului 
profesoral 

- 1 3 9 1 

 e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

39 Optimizarea accesului la resursele 
educaţionale 

- - 3 10 1 

 f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calităţii 

40 Constituirea bazei de date a unităţii de 
învăţământ 

- - 4 9 1 

 g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de 

studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

41 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a 
şcolii 

- - 5 8 1 

 h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform 

legii 

42 Constituirea si funcţionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

- 1 2 10 1 

43 Constituirea şi funcţionarea structurilor - 1 7 5 1 
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responsabile cu evaluarea 

internă a calităţii 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaallliiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   dddeee   

   uuunnniiitttăăăţţţiiillleee   dddeee   îîînnnvvvăăăţţţăăămmmââânnnttt   ppprrreeeşşşcccooolllaaarrr   

 

Din cele 15 rapoarte trimise de grădiniţe, marea majoritate au bifat toţi cei 43 de indicatori 

aparţinând celor trei domenii prevăzute de Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

ca fiind îndepliniţi prin calificativul Bine şi Foarte bine. 

Există şi câte o apreciere prin calificativul Excelent. Este lăudabil acest aspect, dar   s-ar 

impune o analiză mai atentă, mai realistă, în ceea ce priveşte obiectivitatea aprecierii pentru unii 

indicatori. Iar dacă acest aspect este real, atunci poate fi utilizat ca exemplu de bune practici pentru 

restul unităţilor de învăţământ, bune practici care ar trebui diseminate la nivel judeţean. 

Indicatorii supuşi acestei analize au fost următorii: 

Aa5 - Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, 

prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor; 

Aa8 - Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi; 

Ab18 - Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi 

documentare – în ce măsură este utilizat?; 

Ab20 - Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi 

auxiliarelor curriculare – în sensul utilizării tuturor acestora de către copii; 

Ba26 - Proiectarea curriculumului; 

Ba27 - Realizarea curriculumului; 

Bb28 - Evaluarea  rezultatelor şcolare; 

Bb29 - Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare); 
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Ca34 - Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională; 

Ca35 - Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii; 

Cb36 - Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare; 

Cc37 - Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării; 

Cc38 - Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral; 

Ch42 - Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii; 

Ch43 - Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaannntttiiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   

   dddeee   uuunnniiitttăăăţţţiiillleee   dddeee   îîînnnvvvăăăţţţăăămmmââânnnttt   cccuuu   ccclllaaassseeellleee   VVV---VVVIIIIIIIII   

 (total rapoarte: 57) 

(Urban: 13; Rural: 44) 

 

Nr.

crt. 

 

Indicatori de performanţă 

Nr. 

califica

tive 

NNNSSS   

Nr. 

califica

tive 

SSS   

Nr. 

califica

tive 

BBB   

Nr. 

califica

tive 

FFFBBB   

Nr. 

calific

ative 

EEE   

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: AAA...CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEE IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 Existenţa, structura şi conţinutul 
documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de 
implementare) 

- - 19 35 1 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ - - 13 40 1 

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
comunicare internă  şi externă 

- 1 16 37 1 
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4 Funcţionarea curentă a unităţii de 
învăţământ 

- - 16 39 1 

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
gestionare a informaţiei; înregistrarea, 
prelucrarea şi utilizarea datelor şi 
informaţiilor. 

- 1 12 38 2 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi 5 13 18 16 - 

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi 
în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 
programului 

2 3 9 40 1 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi 
consiliere pentru elevi. 

- 1 16 35 2 

b)baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 1 6 24 24 - 

10 Dotarea spaţiilor şcolare - 2 23 29 1 

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare - 2 12 39 2 

12 Utilizarea spaţiilor şcolare 1 - 12 43 - 

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor administrative 

1 10 19 24 - 

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor auxiliare 

5 8 22 20 - 

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare 3 10 18 23 - 

16 Utilizarea spaţiilor auxiliare 3 4 19 29 - 

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu 
auxiliare curriculare 

- 1 22 33 - 

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii 
şcolare/ centrului de informare şi 
documentare 

- 1 21 32 - 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de 
comunicare. 

- 3 23 27 1 
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20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, 
mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 
curriculare 

- 3 16 35 1 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare 
şi a actelor de studii 

- - 4 50 3 

 c)resurse umane 

22 Managementul personalului didactic şi de 
conducere 

- - 10 44 - 

23 Managementul personalului didactic auxiliar 
şi personalului nedidactic 

- - 11 43 - 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: BBB...EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEE EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)conţinutul programelor de studiu 

24 Existenţa ofertei educaţionale - 1 13 42 - 

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai 
comunităţii   

- - 12 40 3 

26  Proiectarea curriculumului - - 6 50 - 

27  Realizarea curriculumului  - 1 13 40 

- b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare - 1 26 28 - 

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile 
extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) 

- 1 14 39 1 

 c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 Activitatea ştiinţifică 6 13 22 12 - 

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice - - 18 36 - 

 d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 Constituirea bugetului şcolii - 1     18 32 - 
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33 Execuţia bugetară - 1 17 31 - 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL:::  CCC...  MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL CCCAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
autoevaluare instituţională  

- 9 29 17 - 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de 
asigurare a calităţii 

- 9 29 18 - 

 b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 

36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a 
proiectului de dezvoltare 

- 2 16 34 - 

 c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
optimizare a evaluării învăţării 

- 3 22 28 - 

 d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

38 Evaluarea calităţii activităţii corpului 
profesoral 

- 6 21 24 - 

 e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

39 Optimizarea accesului la resursele 
educaţionale 

- 1 26 27 - 

 f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calităţii 

40 Constituirea bazei de date a unităţii de 
învăţământ 

- 3 19 31 - 

 g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de 

studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

41 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a 
şcolii 

- 2 18 31 2 



                                                                                                                                                                                                                                 SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                           AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 - 49 -

 h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform 

legii 

42 Constituirea si funcţionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

- 1 12 40 - 

43 Constituirea şi funcţionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea 

internă a calităţii 

- 5 23 25 - 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaallliiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   dddeee   uuunnniiitttăăăţţţiiillleee   dddeee   

îîînnnvvvăăăţţţăăămmmââânnnttt   cccuuu   ccclllaaassseeellleee   VVV---VVVIIIIIIIII   

 

Din rapoartele prezentate de cele 57 de unităţi de învăţământ se remarcă ponderea 

calificativelor Foarte bine pentru toţi cei 43 de indicatori, urmată de calificativul Bine. 

Dezvoltând analiza calitativă a datelor pe cele trei domenii prevăzute de Legea Nr.87/2006, 

privind asigurarea calităţii educaţiei, având în vedere constatările rezultate în urma inspecţiilor 

şcolare, pentru unele dintre aspecte, concluzionăm următoarele: 

 

Pentru Domeniul A – Capacitate instituţională: 

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

Indi

ca 

toru

l nr. 

Descrierea indicatorului Analiză IŞJ şi teme de introspecţie 

pentru unităţile de învăţământ 

Aa1 Existenţa, structura şi conţinutul 

documentelor proiective (proiectul de 

dezvoltare şi planul de implementare) 

- Aproximativ 61,45% dintre şcoli au apreciat 

cu Foarte bine şi o şcoală cu Excelent. 

- Realitatea a demonstrat deficienţe în ceea ce 
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priveşte calitatea proiectelor de dezvoltare 

instituţională şi, în măsură destul de mare, lipsa 

planurilor de implementare.  

Aa5 Existenţa şi funcţionarea 

sistemului de gestionare a 

informaţiei; înregistrarea, 

prelucrarea şi utilizarea datelor 

şi informaţiilor. 

- Aproximativ 66,66% dintre şcoli s-au 

autoevaluat cu Foarte bine şi 2 şcoli cu 

Excelent, în timp ce doar 1 şcoală consideră că 

îndeplineşte Satisfăcător indicatorul. 

- Controalele tematice efectuate de IŞJ nu 

confirmă acest lucru şi nici în ceea ce priveşte 

prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor  

 

Pentru Domeniul B – Eficacitate educaţională: 

a)conţinutul programelor de studiu 

Indi

ca 

toru

l nr. 

Descrierea indicatorului Analiză IŞJ şi teme de introspecţie 

pentru unităţile de învăţământ 

Ba2

6 

Proiectarea curriculumului 87,71% Foarte bine, însă: 

Verificarea documentelor de proiectare 

didactică a demonstrat respectarea 

programelor şcolare, dar există, însă, 

deficienţe în adaptarea personalizată a 

acestora (sunt preluate ca atare de la un cadru 

didactic la altul, neadaptate specificului 

clasei), nu sunt operate, la rubricile destinate 

observaţiilor, modificările apărute pe 

parcurs;caracterul general al proiectelor 

unităţilor de învăţare (personalizare relativ 

redusă pe clase, respectiv, pe grupuri de 



                                                                                                                                                                                                                                 SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                           AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 - 51 -

elevi); absenţa proiectelor de lecţie la 

profesorii debutanţi şi la cei cu experienţă 

redusă în învăţământ, ceea ce conduce la 

ezitări în predare, lipsă de rigoare şi 

sistematizare 

Ba2

7 

Realizarea curriculumului  70,17% Excelent, însă: 

Se constată: utilizarea unor strategii didactice 

tradiţionale, în defavoarea strategiilor didactice 

centrate pe elev; predomină latura informativă, 

deci lecţiile sunt monotone, iar gradul de 

implicare al elevilor în procesul de predare-

învăţare-evaluare foarte scăzut;preocupare 

scăzută a unor cadre didactice pentru realizarea 

unui învăţământ diferenţiat, ceea ce duce la o 

stare de pasivitate din partea elevilor care au un 

nivel minim de cunoştinţe;portofolii realizate 

superficial, formal, fără prelucrarea şi 

valorificarea rezultatelor obţinute în urma 

evaluărilor;utilizarea limitată a mijloacelor 

moderne în organizarea activităţilor de 

învăţare;elevii au deprinderi slabe de muncă 

independentă, datorită organizării preponderent 

frontale a activităţii didactice;se realizează o 

supraapreciere a elevilor, îndeosebi în şcolile din 

mediul rural; lipsa de consecvenţă în aplicarea 

criteriilor de evaluare a fost sesizată cu frecvenţă 

destul de mare, având efect evident asupra 

obiectivităţii notării; nu există întotdeauna o bună 

reproductivitate între notele obţinute la evaluările 

curente şi la cele de la evaluările externe;temele 

pentru acasă sunt supradimensionate în raport cu 

bugetul de timp al elevilor, depăşind ca volum şi 

dificultate ceea ce se realizează în lecţii; de multe 
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ori ele nu sunt verificate, rămânând neutilizate în 

secvenţele următoare de învăţare; între sistemul 

de evaluare şi cel de notare nu a existat 

întotdeauna o     armonizare perfectă, elemente 

ale evaluării   curente rămânând în afara unei 

notări obiective; evaluare uneori distorsionată în 

şcoli de nivel gimnazial (neconcordanţă între 

mediile de absolvire şi cele obţinute la testele 

naţionale). 

b) rezultatele învăţării 

Indi
ca 

toru
l nr. 

Descrierea indicatorului Analiză IŞJ şi teme de introspecţie 

pentru unităţile de învăţământ 

Bb2

8 

 Evaluarea  rezultatelor şcolare Ponderea şcolilor care s-au autoevaluat cu 

Foarte bine şi Bine este echilibrată oarecum, 

deşi se ridică destule semne de întrebare legate de 

Foarte bine. Realitatea nu corespunde propriilor 

opinii!!! 

Bb2

9 

Evaluarea rezultatelor la 
activităţile extracurriculare  (extra-
clasă şi extra-şcolare) 

Predomină calificativul Foarte bine, deşi se 

ridică aceleaşi semne de întrebare… 

d) activitatea financiară a organizaţiei 

Indi

ca 

toru

l nr. 

Descrierea indicatorului Analiză IŞJ şi teme de introspecţie 

pentru unităţile de învăţământ 

Bd3

3 

Execuţia bugetară Procentajul calificativelor  Foarte bine este 

de 54,38%, iar al celor Bine, de 29,82%. 

Din situaţiile IŞJ rezultă că 30,32% din 
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fondurile alocate pentru lucrări de infrastructură 

şi utilităţi, au fost cheltuite, până la 31 august 

2008. Motivele se datorează fie neglijenţei 

unităţilor de învăţământ, fie ministerului de 

Finanţe, care nu deblochează suficiente fonduri.  

 

Pentru Domeniul C – Managementul calităţii: 

Se pare că acest domeniu a generat o analiză mai profundă, mai realistă, mai responsabilă, în 

aprecierea indicatorilor de performanţă. 

Calificativele în urma autoevaluării, cotate pentru acest domeniu sunt rezultatul unei 

introspecţii căreia, se pare, s-a acordat o atenţie deosebită de către toate unităţile de învăţământ 

care au trimis rapoartele. Întreaga gamă de calificative este utilizată echilibrat. 

Acest lucru denotă interes şi este lăudabil şi avem convingerea că se va acorda atenţia 

necesară îmbunătăţirii aspectelor dezvoltate în indicatori. 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaannntttiiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   dddeee   

uuunnniiitttăăăţţţiiillleee   dddeee   îîînnnvvvăăăţţţăăămmmââânnnttt   llliiiccceeeaaalll   

 (total rapoarte: 9) 

(Urban: 2; Rural: 7) 

Nr.

crt. 

Indicatori de performanţă Nr. 

califica

tive 

NNNSSS   

Nr. 

califica

tive 

SSS   

Nr. 

califica

tive 

BBB   

Nr. 

califica

tive 

FFFBBB   

Nr. 

calific

ative 

EEE   

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: AAA...CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEE IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 
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1 Existenţa, structura şi conţinutul 
documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de 
implementare) 

- - 4 5 - 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ - - - 9     - 

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
comunicare internă  şi externă 

- - - 9 - 

4 Funcţionarea curentă a unităţii de 
învăţământ 

- - - 9 - 

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
gestionare a informaţiei; înregistrarea, 
prelucrarea şi utilizarea datelor şi 
informaţiilor. 

- - 3 6 - 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi 5 2 1 1 - 

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi 
în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 
programului 

- - 2 7 - 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi 
consiliere pentru elevi. 

- - 2 7 - 

b)baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare - - - 9 - 

10 Dotarea spaţiilor şcolare - - 1 8 - 

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare - - - 9 - 

12 Utilizarea spaţiilor şcolare - - - 9 - 

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor administrative 

- - - 9 - 

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor auxiliare 

- - - 9 - 

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare - - - 9 - 
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16 Utilizarea spaţiilor auxiliare - - - 9 - 

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu 
auxiliare curriculare 

- - - 9 - 

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii 
şcolare/ centrului de informare şi 
documentare 

- - - 9 - 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de 
comunicare. 

- - - 9 - 

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, 
mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 
curriculare 

- - - 9 - 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare 
şi a actelor de studii 

- - - 9 - 

 c)resurse umane 

22 Managementul personalului didactic şi de 
conducere 

- - - 9 - 

23 Managementul personalului didactic auxiliar 
şi personalului nedidactic 

- - - 9 - 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: BBB...EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEE EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)conţinutul programelor de studiu 

24 Existenţa ofertei educaţionale - - - 9 - 

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai 
comunităţii   

- - - 9 - 

26  Proiectarea curriculumului - - - 9 - 

27  Realizarea curriculumului - - - 9 - 

 b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare - - - 9 - 
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29 Evaluarea rezultatelor la activităţile 
extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) 

- - - 9 - 

 c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 Activitatea ştiinţifică - - 9 - - 

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice - - - 9 - 

 d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 Constituirea bugetului şcolii - - - 9 - 

33 Execuţia bugetară - - - 9 - 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL:::  CCC...  MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL CCCAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
autoevaluare instituţională  

- - - 9 - 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de 
asigurare a calităţii 

- - - 9 - 

 b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 

36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a 
proiectului de dezvoltare 

- - - 9 - 

 c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
optimizare a evaluării învăţării 

- - 9 - - 

 d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

38 Evaluarea calităţii activităţii corpului 
profesoral 

- - - 9 - 

 e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

39 Optimizarea accesului la resursele - - - 9 - 
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educaţionale 

 f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calităţii 

40 Constituirea bazei de date a unităţii de 
învăţământ 

- - 8 1 - 

 g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de 

studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

41 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a 
şcolii 

- - - 9 - 

 h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform 

legii 

42 Constituirea si funcţionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

- - - 9 - 

43 Constituirea şi funcţionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea 

internă a calităţii 

- - - 9 - 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaallliiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   dddeee   

uuunnniiitttăăăţţţiiillleee   dddeee   îîînnnvvvăăăţţţăăămmmââânnnttt   llliiiccceeeaaalll   

 

Situaţia reală din sistemul educaţional liceal şi de formare profesională implică măsuri 

adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor, dezvoltarea competenţelor 

antreprenoriale, creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea şanselor egale pentru 

participarea la piaţa muncii. Se constată o promovare deficitară a traseului progresiv de 

profesionalizare, confundat adesea, atât de beneficiari, cât şi de şcoli, cu nivelul de calificare al 

primei trepte, ignorându-se relevanţa calificărilor care pot fi obţinute până la nivelul 3 pe această 

rută. Constatarea implică nevoia unor măsuri adecvate, atât în planificarea ofertei, cât şi în 

consilierea şi orientarea elevilor. De asemenea, se recomandă preocupări mai mari din partea 
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unităţilor şcolare pentru creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în 

raport cu standardele de pregătire profesională şi oferirea unor trasee individualizate de pregătire. 

 

 

 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaannntttiiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   dddeee   

CCCeeennntttrrreeellleee   ŞŞŞcccooolllaaarrreee   pppeeennntttrrruuu   EEEddduuucccaaaţţţiiieee   IIInnncccllluuuzzziiivvvăăă    

(Nr. total rapoarte: 3) 

                                                               (Urban: 1; Rural:2) 

Nr.

crt. 

Indicatori de performanţă Nr. 

califica

tive 

NNNSSS   

Nr. 

califica

tive 

SSS   

Nr. 

califica

tive 

BBB   

Nr. 

califica

tive 

FFFBBB   

Nr. 

calific

ative 

EEE   

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: AAA...CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEE IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 Existenţa, structura şi conţinutul 
documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de 
implementare) 

- - 1 2 - 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ - - 1 2 - 

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
comunicare internă  şi externă 

- - - 3 - 

4 Funcţionarea curentă a unităţii de 
învăţământ 

- - - 3 - 

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 
gestionare a informaţiei; înregistrarea, 

- - - 3 - 
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prelucrarea şi utilizarea datelor şi 
informaţiilor. 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi 1 - 1 1 - 

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi 
în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 
programului 

- - - 3 - 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi 
consiliere pentru elevi. 

- - - 3 - 

b)baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare - - 1 2 - 

10 Dotarea spaţiilor şcolare - - 2 1 - 

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare - - 1 2 - 

12 Utilizarea spaţiilor şcolare - - 2 1 - 

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor administrative 

- - - 3 - 

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea 
spaţiilor auxiliare 

- - - 3 - 

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare - - 1 2 - 

16 Utilizarea spaţiilor auxiliare - - 1 2 - 

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu 
auxiliare curriculare 

- - 2 - 1 

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii 
şcolare/ centrului de informare şi 
documentare 

- - 2 1 - 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de 
comunicare. 

- - 2 1 - 

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, 
mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 
curriculare 

- - 2 1 - 
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21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare 
şi a actelor de studii 

- - 1 2 - 

 c)resurse umane 

22 Managementul personalului didactic şi de 
conducere 

- - 1 2 - 

23 Managementul personalului didactic auxiliar 
şi personalului nedidactic 

- - 2 1 - 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL::: BBB...EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEE EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ    

 a)conţinutul programelor de studiu 

24 Existenţa ofertei educaţionale - - 2 1 - 

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai 
comunităţii   

- 1 1 1 - 

26  Proiectarea curriculumului - - 1 2 - 

27  Realizarea curriculumului - - 1 2 - 

 b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare - - 1 2 - 

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile 
extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) 

- 2 - 1 - 

 c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 Activitatea ştiinţifică - - 2 1 - 

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice - - 1 2 - 

 d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 Constituirea bugetului şcolii - - - 3 - 

33 Execuţia bugetară - - - 3 - 

DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL:::  CCC...  MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL CCCAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   
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a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
autoevaluare instituţională  

- - 2 1 - 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de 
asigurare a calităţii 

- - 2 1 - 

 b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 

36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a 
proiectului de dezvoltare 

- - 1 2 - 

 c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
optimizare a evaluării învăţării 

- - 2 1 - 

 d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

38 Evaluarea calităţii activităţii corpului 
profesoral 

- - 1 2 - 

 e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

39 Optimizarea accesului la resursele 
educaţionale 

- - 3 - - 

 f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calităţii 

40 Constituirea bazei de date a unităţii de 
învăţământ 

- - 2 1 - 

 g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de 

studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

41 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a 
şcolii 

- - 2 1 - 

 h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei,  

conform legii 
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42 Constituirea si funcţionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

- - 2 1 - 

43 Constituirea şi funcţionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

- - 2 1 - 

 

 

 

 

AAAnnnaaallliiizzzaaa   cccaaallliiitttaaatttiiivvvăăă   aaa   rrraaapppoooaaarrrttteeelllooorrr   tttrrriiimmmiiissseee   dddeee   

CCCeeennntttrrreeellleee   ŞŞŞcccooolllaaarrreee   pppeeennntttrrruuu   EEEddduuucccaaaţţţiiieee   IIInnncccllluuuzzziiivvvăăă    

 

Din punctul de vedere al capacităţii instituţionale (administrativ şi managerial), toate 

Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă şi-au acordat calificativul Foarte bine, excepţie fiind 

serviciile medicale, care aparţin Centrelor de Plasament. 

În ceea ce priveşte dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare, există un mare 

neajuns: pentru învăţământul special nu s-au editat manuale de cel puţin 10 ani, iar Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Periş şi Tâncăbeşti îşi întocmesc singure propriile materiale necesare în 

procesul de predare-consolidare. Rezultatele învăţării sunt obţinute în urma aplicării unui 

curriculum adaptat în funcţie de potenţialul propriu şi gradul deficienţei. 

În toate Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă se obţin rezultate bune, care se 

concretizează în direcţia integrării copilului cu cerinţe educaţionale speciale în societate, în 

progrese pe drumul către normalitate şi nu în performanţe şcolare care să le permită participarea la 

olimpiade sau alte concursuri. 

Preocupările metodico-ştiinţifice s-au concretizat în elaborarea „Ghidului metodic” pentru 

învăţământul special. 

 

                                                                           CCCooonnncccllluuuzzziiiiii      
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Din parcurgerea celor 84 de Rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii depuse la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov se desprinde formalismul cu care unităţile de învăţământ au 

privit această activitate, achitându-se ca de o sarcină în plus, incomodă. Nu au înţeles că Raportul 

de evaluare internă a calităţii ar trebui să vină în sprijinul şcolii, să fie privit ca o modalitate de 

analiză şi introspecţie, de la care să pornească preocuparea pentru cunoaşterea realităţilor şi pentru 

adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire, tot în folosul şcolii. 

Din păcate, la momentul actual, nu se poate vorbi de o preocupare reală de analiză a situaţiei 

şi de propuneri realiste şi asumate pentru ameliorarea acesteia. 

Nu se poate vorbi, încă, de încredere şi de o cultură a calităţii, atâta timp cât directorii 

unităţilor de învăţământ consideră că un raport nefavorabil ar putea determina sancţionarea lor, 

indiferent de cauzele acestuia, atâta timp cât adoptă modalitatea de a „copia” rapoartele altor 

unităţi de învăţământ.  

Se pierde din vedere faptul că un raport pozitiv, dar fals, generează o imagine proprie asupra 

şcolii eronată şi, de asemenea, neîncredere din partea părinţilor, elevilor, comunităţii locale, care 

cunosc realitatea şi pot compara „realitatea scrisă” cu „realitatea trăită”. Este, desigur, tot în 

detrimentul şcolii. 

Corect este ca  autoevaluarea să se realizeze în mod real, iar planurile de dezvoltare ale şcolii, 

planurile de îmbunătăţire şi celelalte documente proiective să-şi centreze obiectivele şi acţiunile pe 

ameliorare, pe îmbunătăţirea aspectelor mai puţin plăcute constatate.  

Deşi inspectoratul şcolar a asigurat, atât prin intermediul site-ului propriu, cât şi prin diverse 

alte metode, toate resursele, complete, de informare a întregii reţele de învăţământ din judeţ, se 

constată că preocuparea destinatarilor pentru cunoaşterea acestora şi utilizarea instrumentelor şi 

modelelor existente a fost destul de scăzută. 

 

Concluziile prezentate, deşi critice, se doresc a fi constructive, a fi interpretate 

în interesul beneficiarilor, a spori încrederea în necesitatea dezvoltării unei culturi 

a calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ. 
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CAPITOLUL IV 

EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

Utilizarea resurselor printr-un management educaţional inteligent şi 

profesionist au ca efect creşterea încrederii şi atractivităţii la nivelul unităţii 

furnizoare de calitate în educaţie, iar indicatorii pe care îi utilizăm în aprecierea 

activităţii din acest punct de vedere se obţin prin analiza aspectelor ce vor urma.           

Acest capitol va prezenta rapoarte statistice şi reprezentări grafice comparative, elocvente 

pentru  fundamentarea unor analize şi structurarea unor concluzii din punct de vedere al 

managementului calităţii. Studiile sunt dezvoltate pe discipline, coordonate şi consiliate 

de compartimentul „inspecţie şi curriculum”, compartiment  acreditat  să aprecieze în 

mod obiectiv dacă întreaga activitate  din anul şcolar, corelată cu rezultatele elevilor, a 

adus procesului educativ ceea ce numim „plus valoare”. 

 IV.1. Situaţia şcolară şi starea disciplinară a elevilor: 

  IV.1.1. Situaţia şcolară a elevilor la sfârşitul anului şcolar: 
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0,74%
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2006/2007
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IV.1.2. Starea disciplinară a elevilor: 
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 IV.2. Rezultatele la învăţătură ale elevilor 

IV.2.1. Teza cu subiect unic 

TABEL CENTRALIZATOR CU NOTELE FINALE, PRIN ROTUNJIRE, OBTINUTE LA TEZA 
CU SUBIECT UNIC sem. 1 

CLASA a VII-a 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

MEDIU NR. ELEVI 
INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT 
NOTE 
PESTE 
5.00 

URBAN 1215 1178 308 175 167 178 191 122 37 73,86 
RURAL 1622 1553 437 285 262 263 198 92 15 71,87 
TOTAL 2837 2731 745 460 429 441 389 214 52 72,73 

 
MATEMATICA 

MEDIU NR. ELEVI 
INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 
5 

NR. 
NOTE 
6 

NR. 
NOTE 
7 

NR. 
NOTE 
8 

NR. 
NOTE 
9 

NR. 
NOTE 
10 

PROCENT 
NOTE 
PESTE 
5.00 

URBAN 1215 1173 473 183 166 124 118 82 27 59,64 
RURAL 1622 1555 520 257 271 234 177 74 21 76,56 
TOTAL 2837 2728 993 440 437 358 295 156 48 63,59 
 

CLASA a VIII-a 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

MEDIU NR. ELEVI 
INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 
5 

NR. 
NOTE 
6 

NR. 
NOTE 
7 

NR. 
NOTE 
8 

NR. 
NOTE 
9 

NR. 
NOTE 
10 

PROCENT 
NOTE 
PESTE 
5.00 

URBAN 1143 1115 224 203 212 178 143 124 31 79,92 
RURAL 1552 1496 312 323 319 220 192 114 16 79,15 
TOTAL 2695 2611 536 526 531 398 335 238 47 79,48 

0
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MATEMATICA 

MEDIU NR. ELEVI 
INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT 
NOTE 

PESTE 5.00  

URBAN 1142 1114 344 174 150 149 131 103 63 69,12
RURAL 1552 1499 253 245 309 340 242 88 22 83,11

TOTAL 2694 2613 597 419 459 489 373 191 85 77,15
ISTORIE 

MEDIU NR. 
ELEVI 
INSCRISI 

NR. 
ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 
5 

NR. 
NOTE 
6 

NR. 
NOTE 
7 

NR. 
NOTE 
8 

NR. 
NOTE 
9 

NR. 
NOTE 
10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 622 614 62 73 83 126 131 106 33 89,90 

RURAL 687 674 77 107 137 170 116 56 11 88,58 

TOTAL 1309 1288 139 180 220 296 247 162 44 89,21 

 

GEOGRAFIE 

MEDIU NR. 
ELEVI 

INSCRISI 

NR. 
ELEVI 

PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 521 500 79 63 56 74 59 78 91 84,20 

RURAL 865 821 105 81 147 132 132 130 94 87,21 

TOTAL 1386 1321 184 144 203 206 191 208 185 86,07 

 

TABEL CENTRALIZATOR CU NOTELE FINALE, PRIN ROTUNJIRE, OBTINUTE LA TEZA 
CU SUBIECT UNIC sem. 2 

CLASA a VII-a 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

MEDIU NR. 
ELEVI 

INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 1216 1173 457 180 167 143 134 83 9 61,04 

RURAL 1615 1530 580 301 245 168 142 69 25 62,09 

TOTAL 2831 2703 1037 481 412 311 276 152 34 61,64 

MATEMATICA 
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MEDIU NR. 
ELEVI 

INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 1216 1174 366 165 231 184 127 75 26 68,82 

RURAL 1615 1523 343 288 366 304 151 67 4 77,48 

TOTAL 2831 2697 709 453 597 488 278 142 30 73,71 

 
CLASA a VIII-a 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
MEDIU NR. 

ELEVI 
INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 1143 1107 443 198 141 119 92 87 27 59,98 

RURAL 1547 1481 617 295 183 151 123 95 17 58,34 

TOTAL 2690 2588 1060 493 324 270 215 182 44 59,04 

MATEMATICA 
MEDIU NR. 

ELEVI 
INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 1143 1107 194 165 209 201 144 142 52 82,48 

RURAL 1547 1482 250 227 327 304 226 125 23 83,13 

TOTAL 2690 2589 444 392 536 505 370 267 75 82,85 

 

ISTORIE 

MEDIU NR. 
ELEVI 

INSCRISI 

NR. ELEVI 
PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 619 610 3 28 71 102 140 159 107 99,51 

RURAL 681 666 18 44 82 139 175 145 65 97,31 

TOTAL 1300 1276 21 72 153 241 315 304 172 98,35 

GEOGRAFIE 

MEDIU NR. 
ELEVI 

INSCRISI 

NR. 
ELEVI 

PREZENTI 

NR. 
NOTE<5 

NR. 
NOTE 

5 

NR. 
NOTE 

6 

NR. 
NOTE 

7 

NR. 
NOTE 

8 

NR. 
NOTE 

9 

NR. 
NOTE 

10 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

URBAN 524 496 53 53 72 66 71 79 102 89,31 

RURAL 866 810 42 63 113 160 157 158 117 94,81 
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TOTAL 1390 1306 95 116 185 226 228 237 219 92,73 

 

EVOLUTIA PROCENTULUI DE NOTE PESTE 5.00 PE SEMESTRE SI DISCIPLINE 

CLASA a VII-a                                                                  CLASA a VIII-a 

 

 

 

 

 

Din analiza grafică rezultă creşteri sau scăderi ale procentelor cu valori 

surprinzătoare, ceea ce ne-a îndreptăţit să aprofundăm şi să determinăm elementele 

cauză, obiective sau subiective. Am atras atenţia comisiilor de organizare a tezei cu 

subiect unic că acest tip de testare are ca scop pe de-o parte evaluarea elevului în 

condiţiile obişnuite şi nestresante ale clasei, pe de alta parte eliminarea examenului unic 

al testelor naţionale şi înlocuirea cu aceste evaluări multiple şi periodice, egale din punct 

de vedere al condiţiilor de desfăşurare, tocmai pentru ca rezultatele să fie apreciate 

obiectiv la nivel naţional. Dacă insinuăm factori subiectivi în acest proces, riscul apariţiei 

discrepanţelor – şi implicit - denaturarea rezultatelor vor „ascunde sub preş” ceea ce 

tocmai urmărim să schimbăm. Exemplu de evaluare „nerealistă” este analiza realizată în 

luna ianuarie în unităţile şcolare din judeţ privind diferenţele de notare între evaluările 

curente la clasă şi notele obţinute la teza cu subiect unic din semestrul 1, rezultând 

următoarea distribuţie: 

Disciplina de studiu Nr. de elevi participanti Din care: 

D<2 D<1 D ± 1 D>1 D>2 D>3 

Limba romana 5342 883 1404 1336 998 520 201

Matematica 5341 896 1408 1365 825 566 281

Istorie 1288 238 342 261 229 149 69 

Geografie 1321 168 315 411 205 131 91 
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In mod realist, am formulat următoarele concluzii: 

Chiar dacă diferenţele sunt plus sau minus faţă de nota obţinută la teza cu subiect 

unic, chiar dacă în limita ±1 putem să spunem că este oarecare normalitate, este evident 

că tot ce depăşeşte acest interval devine anormal şi se instituie cel puţin două posibilităţi: 

profesorul a supraevaluat elevul la clasă sau elevul a avut posibilitatea să se „inspire” în 

timpul desfăşurării tezei, oricare din cele două idei fiind destructive pentru elevii trataţi 

corect. Procentul notelor cu abatere de peste un punct, pe discipline, este relevant pentru 

îngrijorarea  cu care privim aceste evaluări: 

 

Disciplina de studiu% elevilor cu notele cu abatere > ± 1% elevilor cu notele cu abatere > ± 2

Limba romana 75.00 30.02 

Matematica 74.45 32.63 

Istorie 79.74 35.40 

Geografie 71.18 29.52 

 

  IV.2.2. Admiterea în licee şi şcoli de arte şi meserii: 

ETAPA I 

TOTAL LOCURI ILFOV 

TOTAL LOCURI LICEE ZI:      980 

LICEU VOCAŢIONAL ZI (sportiv Chiajna, sportiv Snagov, seminar Pasărea)  :  84 

LICEU SERAL:   84 

FRECVENŢĂ REDUSĂ:   140 

SAM    ZI:  588 

SAM    SERAL:   84 

LICEU PARTICULAR  (Mark Twain, Voluntari) :  80 

Total elevi proveniţi din Ilfov:  2164 
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Total elevi care au  optat  pentru Bucureşti: 1235 (din care repartizaţi 1222) 

Total elevi proveniţi din IF care au optat pentru IF: 929 

Nr. total elevi care au depus opţiuni pentru Ilfov: 1340 

Nr. elevi repartizaţi: 1259 

Licee preferate de absolvenţii clasei a VIII a:   

 „Dumitru Dumitrescu”, Buftea        9.83 / 7.04 

 „Mihail Kogalniceanu”, Snagov       9.88 / 7 

 „Ioan Petrus”, Otopeni,                   9.83 / 7.20 

 „Horia Hulubei”, Magurele               9.51 / 6.80 

Ultima medie de admitere la liceu:  5,75 (Th. Pietraru, Branesti ) 

Ultima medie SAM „Barbu Stirbey”:  6.08 

TOTAL    ELEVI   NEREPARTIZATI  ILFOV:    81   (65 din judeţ, 16 din alte judeţe) 

LOCURI LIBERE ILFOV: 

LICEU :  0 

SAM:  309, după cum urmează: 

 Colegiul Silvic „Th. Pietraru”, Brăneşti:     56 

 Gr. Şc. „Pamfil Şeicaru”, Ciorogârla (turism, alimentaţie):  35 

 Gr. Şc. „Pamfil Şeicaru”, Ciorogârla (mecanică):    3 

 Gr. Şc. „Vintilă Brătianu”, Dragomireşti –Vale (turism, alimentaţie):    25 

 Gr. Şc. „Vintilă Brătianu”, Dragomireşti –Vale (electromecanică):     23 

 Gr. Şc. „Cezar Nicolau”, Brăneşti (agricultură):    26 

 Gr. Şc. „Cezar Nicolau”, Brăneşti ( comerţ):   6 

 Gr. Şc. „Dumitru Dumitrescu”, Buftea(construcţii, instalaţii, lucrări publice): 43 

 Gr. Şc. „Dumitru Dumitrescu”, Buftea (electronică şi automatizări):     3 

 Gr. Şc. „Dumitru Dumitrescu”, Buftea (mecanică):     3 

 Gr. Şc.”Barbu Ştirbey”, Buftea (comerţ) :     12 

 Gr. Şc. „Doamna Chiajna”, Roşu-Chiajna (turism, alimentaţie):     12 

 CSEI Voluntari (ind. textilă, pielărie):     28 
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 CSEI Voluntari (construcţii, instalaţii, lucrări publice):    25 

 CSEI Voluntari (comerţ):     9 

 

ETAPA II 

1. candidati IF pentru IF: 102 

2. candidati alte judete pentru IF: 47 

3. candidati IF plecati: 115 

4. candidati din IF neinregistrati in IF: 280 

Admişi:  

1. candidaţi IF pentru IF: 102 

2. candidaţi alte judeţe pentru IF: 44 

Respinsi: 

1. candidaţi alte judeţe pentru IF: 3 

Locuri libere: SAM – 163 

MIGRAŢIA ELEVILOR  

 

 

 

 

 

 

ADMITEREA ÎN LICEE –  
forma de invatamant zi 

2006/2007/2008 

 

 

 

 

12441032
1222

504409
864

180
201

395

Elevi plecaţi din IF

Elevi rămaş i în IF

Elevi veniţi din alte judeţe

2006 2007 2008

2008 1222 864 395

2007 1032 409 201

2006 1244 504 180

Elevi plecaţi din IF Elevi rămaşi în IF Elevi veniţi din alte judeţe

1064

100,00%

1064

468

69,45%

1090

414

72,47%

2006 2007 2008

TOTAL LOCURI LOCURI LIBERE GRAD DE OCUPARE
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Gradul de ocupare a locurilor in licee de 100%, încă din prima etapă a admiterii 
computerizate, este efectul direct al rezultatelor scăzute la teza cu subiect unic- clasa a 
VIII-a, mediile de admitere ale elevilor fiind substanţial diminuate faţă de anii anteriori. 
Pe de altă parte, intervenţia salutară a şcolii în consilierea elevilor privind opţiunile 
pentru clasa a IX-a, a eliminat riscul admiterii pe locuri în şcoli de arte şi meserii cu 
medii de admitere mari in municipiul Bucureşti, sau chiar nerepartizării unor absolvenţi 
de gimnaziu.  

  IV.2.3. Concursuri şcolare: 

Situaţia statistică privind participarea şi calificarea elevilor la olimpiadele 
naţionale şi concursurile pe meserii: 

Disciplina Faza naţională Faza judeţeană 

Discipline tehnice 11  

Discipline economice 3  

Educaţie Tehnologică 4  

Limbi străine 5 – menţiune 4 121 

Chimie 2 46 
Biologie 1 88 
Ştiinţe pentru juniori 2 3 
Matematică 14 212 
Limba şi literatura 
română 

2 menţiuni 173 

 

                   IV.2.4. Bacalaureat: 

  SITUAŢIA GENERALĂ COMPARATIVĂ A REZULTATELOR 

ANUL Nr. 
candidaţi 
înscrişi 

Nr. 
candidaţi 
prezenţi 

Nr. candidaţi 
eliminaţi 

Nr. 
candidaţi 
admişi 

Promov. 

2006 1738 1697 - 1600 94,28% 

2007 1895 1777 10 303 17,05% 
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2008 2327 2139 5 894 41,80% 

 

ANUL Elevi promovaţi cu medii la bac cuprinse între: 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2006 8 145 849 531 75 0 

2007 7 89 131 65 18 0 

2008 33 265 384 223 22 0 

 

PROCENT DE PROMOVABILITATE COMPARATIV 

 

 

 

 

 

Creşterea promovabilităţii faţă de anul 2007  a fost determinată de: 

-promovarea şi  derularea programelor de pregătire a elevilor; 

-conştientizarea elevilor în a aborda cu seriozitate acest examen; 

-creşterea interesului cadrelor didactice în predarea disciplinelor de examen; 

-neprezentarea la examen a elevilor insuficient pregătiţi. 

PROMOVABILITATEA PE PROBE DE EXAMEN COMPARATIV AN ŞCOLAR 2006/2007 

ŞI 2007/2008  
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100% 100%
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CLASAMENT PRIVIND PROMOVABILITATEA 

PE UNITĂŢI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "IOAN PETRUS„ OTOPENI 

Forma de 
invataman

t 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. 
elevi 

prezent
i 

Nr. elevi 
neprezentat

i 

Nr. elevi 
eliminat

i 

Numar 
de 

candidat
i 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 

6 -
6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 102 102 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 31 

(30.39%) 
30 

(96.77%
) 

1 
(3.23%

) 

71 
(69.61%

) 

12 
(16.9%

) 

28 
(39.44%

) 

31 
(43.66%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

TOTAL 102 102 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 31 

(30.39%) 
30 

(96.77%
) 

1 
(3.23%

) 

71 
(69.61%

) 

12 
(16.9%

) 

28 
(39.44%

) 

31 
(43.66%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

2. LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE 

Forma de 
invataman

t 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentat

i 

Nr. elevi 
eliminat

i 

Numar 
de 

candidat
i 

respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. elevi 

reusiti Din care cu medii: 

< 5 5 - 
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5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -
9.99 10 

Zi 86 
84 

(97.67%
) 

2 (2.33%) 0 (0%) 26 
(30.95%) 

26 
(100%

) 

0 
(0%

) 

58 
(69.05%

) 

7 
(12.07%

) 

30 
(51.72%

) 

18 
(31.03%

) 

3 
(5.17%

) 

0 
(0%

) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

TOTAL 86 
84 

(97.67%
) 

2 (2.33%) 0 (0%) 26 
(30.95%) 

26 
(100%

) 

0 
(0%

) 

58 
(69.05%

) 

7 
(12.07%

) 

30 
(51.72%

) 

18 
(31.03%

) 

3 
(5.17%

) 

0 
(0%

) 
 

2. GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII 

 "BARBU A. STIRBEY" BUFTEA 

Forma de 
invataman

t 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. 
elevi 

prezent
i 

Nr. elevi 
neprezentat

i 

Nr. elevi 
eliminat

i 

Numar 
de 

candidat
i 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 -

8.99 
9 -

9.99 10 

Zi 122 122 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 53 

(43.44%) 
53 

(100%) 0 (0%) 
69 

(56.56%
) 

26 
(37.68%

) 

37 
(53.62%

) 

6 
(8.7%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Seral 1 1 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

TOTAL 123 123 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 54 

(43.9%) 
53 

(98.15%
) 

1 
(1.85%

) 
69 

(56.1%) 
26 

(37.68%
) 

37 
(53.62%

) 

6 
(8.7%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 
 

4. LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV 

Forma de 
invatama

nt 

Nr 
elevi 

inscris

Nr. 
elevi 

prezent

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 

elimina

Numar 
de 

candida
Din care cu medii: 

Nr. 
elevi 

reusiti 
Din care cu medii: 
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i i ti ti 
respinsi 

< 5 5 - 
5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 131 
130 

(99.24%
) 

1 (0.76%) 0 (0%) 56 
(43.08%) 

55 
(98.21%

) 

1 
(1.79%

) 

74
(56.92%

) 

13 
(17.57%

) 

26 
(35.14%

) 

32 
(43.24%

) 

3 
(4.05%

) 

0 
(0%

) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 233 

224 
(96.14%

) 
9 (3.86%) 0 (0%) 107 

(47.77%) 
103 

(96.26%
) 

4 
(3.74%

) 

117 
(52.23%

) 

62 
(52.99%

) 

46 
(39.32%

) 
9 

(7.69%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

TOTAL 364 
354 

(97.25%
) 

10 (2.75%) 0 (0%) 163 
(46.05%) 

158 
(96.93%

) 

5 
(3.07%

) 

191 
(53.95%

) 

75 
(39.27%

) 
72 

(37.7%) 
41 

(21.47%
) 

3 
(1.57%

) 

0 
(0%

) 
 

 

5. GRUPUL SCOLAR "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA 

Forma de 
invatama

nt 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. 
elevi 

prezent
i 

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 

elimina
ti 

Numar 
de 

candida
ti 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 270 
263 

(97.41%
) 

7 (2.59%) 0 (0%) 112 
(42.59%) 

111 
(99.11%

) 

1
(0.89%

) 

151 
(57.41%

) 

22 
(14.57%

) 

57 
(37.75%

) 

62 
(41.06%

) 

10 
(6.62%

) 

0 
(0%

) 

Seral 25 25 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 21 (84%) 

20 
(95.24%

) 

1 
(4.76%

) 
4 (16%) 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 69 

66 
(95.65%

) 
3 (4.35%) 0 (0%) 46 

(69.7%) 
46 

(100%) 0 (0%) 20 
(30.3%) 

13 
(65%) 6 (30%) 1 (5%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

TOTAL 364 
354 

(97.25%
) 

10 (2.75%) 0 (0%) 179 
(50.56%) 

177 
(98.88%

) 

2 
(1.12%

) 

175 
(49.44%

) 

38 
(21.71%

) 

64 
(36.57%

) 
63 

(36%) 
10 

(5.71%
) 

0 
(0%

) 
 

6. GRUP SCOLAR "VINTILA BRATIANU" DRAGOMIRESTI VALE 
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Forma de 
invataman

t 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 

eliminat
i 

Numar 
de 

candidat
i 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 81 
79 

(97.53%
) 

2 (2.47%) 0 (0%) 43 
(54.43%) 

39 
(90.7%) 

4 
(9.3%) 

36 
(45.57%

) 
2 

(5.56%) 
24 

(66.67%
) 

10 
(27.78%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Seral 70 
61 

(87.14%
) 

9 (12.86%) 0 (0%) 39 
(63.93%) 

36 
(92.31%

) 

3 
(7.69%

) 

22 
(36.07%

) 

10 
(45.45%

) 
11 

(50%) 
1 

(4.55%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 33 

24 
(72.73%

) 
9 (27.27%) 0 (0%) 13 

(54.17%) 
13 

(100%) 0 (0%) 
11 

(45.83%
) 

3 
(27.27%

) 

6 
(54.55%

) 

2 
(18.18%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

TOTAL 184 
164 

(89.13%
) 

20 (10.87%) 0 (0%) 95 
(57.93%) 

88 
(92.63%

) 

7 
(7.37%

) 

69 
(42.07%

) 

15 
(21.74%

) 

41 
(59.42%

) 

13 
(18.84%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 
 

 

 

7. LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "TRAIAN LALESCU" BRANESTI 

Forma de 
invatama

nt 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. 
elevi 

prezent
i 

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 

elimina
ti 

Numar 
de 

candida
ti 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 53 53 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 32 

(60.38%) 
31 

(96.88%
) 

1 
(3.12%

) 

21 
(39.62%

) 

4 
(19.05%

) 

5 
(23.81%

) 

10 
(47.62%

) 

2 
(9.52%

) 

0 
(0%

) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

TOTAL 53 53 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 32 

(60.38%) 
31 

(96.88%
) 

1 
(3.12%

) 

21 
(39.62%

) 

4 
(19.05%

) 

5 
(23.81%

) 

10 
(47.62%

) 

2 
(9.52%

) 

0 
(0%

) 
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8. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VOLUNTARI 

Forma de 
invataman

t 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 

eliminat
i 

Numar 
de 

candidat
i 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 32 
31 

(96.88%
) 

1 (3.12%) 0 (0%) 19 
(61.29%) 

18 
(94.74%

) 

1 
(5.26%

) 

12 
(38.71%

) 

2 
(16.67%

) 

8 
(66.67%

) 

2 
(16.67%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 
(0%

) 

TOTAL 32 
31 

(96.88%
) 

1 (3.12%) 0 (0%) 19 
(61.29%) 

18 
(94.74%

) 

1 
(5.26%

) 

12 
(38.71%

) 

2 
(16.67%

) 

8 
(66.67%

) 

2 
(16.67%

) 

0 
(0%

) 

0 
(0%

) 
 

 

 

 

9. GRUPUL ŞCOLAR DOAMNA CHIAJNA 

Forma de 
invatama

nt 

Nr 
elevi 
inscri

si 

Nr. 
elevi 

prezent
i 

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 

elimina
ti 

Numar 
de 

candida
ti 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. 

elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 61 
60 

(98.36
%) 

1 (1.64%) 0 (0%) 21 
(35%) 

21 
(100%) 0 (0%) 39 

(65%) 
7 

(17.95%
) 

15 
(38.46%

) 

15 
(38.46%

) 

2 
(5.13%

) 

0 
(0%

) 

Seral 32 
31 

(96.88
%) 

1 (3.12%) 0 (0%) 27 
(87.1%) 

26 
(96.3%) 

1 
(3.7%) 

4 
(12.9%) 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Fără 
frecvenţă 8 8 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 7 
(87.5%) 

6 
(85.71%

) 

1 
(14.29%

) 
1 

(12.5%) 0 (0%) 1 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 85 

75 
(88.24

%) 
10 

(11.76%) 0 (0%) 
59 

(78.67%
) 

59 
(100%) 0 (0%) 

16 
(21.33%

) 

9 
(56.25%

) 

7 
(43.75%

) 
0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 
Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
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(0%
) 

TOTAL 186 
174 

(93.55
%) 

12 (6.45%) 0 (0%) 
114 

(65.52%
) 

112 
(98.25%

) 
2 

(1.75%) 
60 

(34.48%
) 

17 
(28.33%

) 

26 
(43.33%

) 
15 

(25%) 
2 

(3.33%
) 

0 
(0%

) 
 

10. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRĂNEŞTI 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 
Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 85 81 
(95.29%) 4 (4.71%) 0 (0%) 65 

(80.25%) 
63 

(96.92%) 
2 

(3.08%) 
16 

(19.75%) 
6 

(37.5%) 
9 

(56.25%) 
1 

(6.25%) 0 (0%) 0 
(0%) 

Seral 151 128 
(84.77%) 23 (15.23%) 4 

(3.12%) 
72 

(56.25%) 
71 

(98.61%) 
1 

(1.39%) 
52 

(40.62%) 
16 

(30.77%) 
22 

(42.31%) 13 (25%) 1 
(1.92%) 

0 
(0%) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 

Frecvenţă 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

TOTAL 236 209 
(88.56%) 27 (11.44%) 4 

(1.91%) 
137 

(65.55%) 
134 

(97.81%) 
3 

(2.19%) 
68 

(32.54%) 
22 

(32.35%) 
31 

(45.59%) 
14 

(20.59%) 
1 

(1.47%) 
0 

(0%) 

 

 

 

11. GRUPUL ŞCOLAR "PAMFIL ŞEICARU" CIOROGÂRLA 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 215 199 
(92.56%) 16 (7.44%) 1 (0.5%) 141 

(70.85%) 
138 

(97.87%) 
3 

(2.13%) 
57 

(28.64%) 
23 

(40.35%) 
30 

(52.63%) 
4 

(7.02%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 11 8 
(72.73%) 3 (27.27%) 0 (0%) 6 (75%) 6 (100%) 0 (0%) 2 (25%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvenţă 
redusă 264 189 

(71.59%) 75 (28.41%) 0 (0%) 167 
(88.36%) 

160 
(95.81%) 

7 
(4.19%) 

22 
(11.64%) 

17 
(77.27%) 

5 
(22.73%) 0 (0%) 0 

(0%) 
0 

(0%) 
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Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 490 396 
(80.82%) 94 (19.18%) 1 

(0.25%) 
314 

(79.29%) 
304 

(96.82%) 
10 

(3.18%) 
81 

(20.45%) 
42 

(51.85%) 
35 

(43.21%) 
4 

(4.94%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

 

12. COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEŞTI 

Forma de 
invataman

t 

Nr 
elevi 

inscris
i 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentat

i 

Nr. elevi 
eliminat

i 

Numar 
de 

candidat
i 

respinsi 

Din care cu 
medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 -

9.99 10 

Zi 51 
49 

(96.08%
) 

2 (3.92%) 0 (0%) 33 
(67.35%) 

33 
(100%

) 

0 
(0%

) 

16 
(32.65%

) 

5 
(31.25%

) 

5 
(31.25%

) 

5 
(31.25%

) 

1 
(6.25%

) 

0 
(0%

) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%
) 

Fără 
frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Frecvenţă 
redusă 56 

46 
(82.14%

) 
10 (17.86%) 0 (0%) 43 

(93.48%) 
43 

(100%
) 

0 
(0%

) 
3 

(6.52%) 0 (0%) 
2 

(66.67%
) 

1 
(33.33%

) 
0 (0%) 

0 
(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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CAPITOLUL V 

RESURSE UMANE 

A. Personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov 
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Organigrama Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, aprobată prin OMEdC 

nr.4725/01 08 2005  şi suplimentată cu un post de mentor la  UJIPIR prin adresa MEdC  

nr. 46199/2005, este constituită din 33,5 norme: personal de conducere: (2), personal 

didactic (17) şi personal nedidactic (14,5). Prin adresa MECT nr. 24374/2008 s- 

suplimentat numărul de posturi din aparatul propriu al inspectoratului cu un post de 

consilier IA (S) - şef serviciu salarizare, reţea şcolară, acte de studii, plan şcolarizare, 

normare, informatizare şi cu un post de consilier IA (S) în cadrul compartimentului 

Tehnic şi achiziţii. Prin adresa MECT nr. 25119/08 02 2008 s-a aprobat utilizarea unui 

post de consilier I(S) în cadrul serviciului financiar-contabilitate, cu reducerea a 0,5 post 

casier –magaziner II(M) din aparatul propriu al inspectoratului.  

 În contextul unui sistem de învăţământ urnit pe calea descentralizării şi într-o 

etapă în care profesionalismul se cere redescoperit în societatea românească, 

inspectoratului şcolar, prin toate componentele sale, îi revine ca menire principală 

asigurarea consilierii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în vederea 

asimilării şi punerii în practică a unui management educaţional competent, care să 

răspundă efectiv nevoilor de instrucţie şi de educaţie ale elevilor. 

 Printr-o diagnoză şi o prognoză competentă, conducerea ISJ Ilfov a abordat 

managementul activităţii desfăşurat la nivelul instituţiei ca sistem de management al 

calităţii, urmărind împlinirea a două direcţii: 

1. Dezgheţarea rapidă a vechii culturi organizaţionale şi remodelarea ei în 

concordanţă cu noile resurse şi aspiraţii ale ISJ ca instituţie judeţeană 

deconcertată. 

2. Implementarea unui mod de lucru alcătuit din procese 

intercompartimentale/intercorelate, reflectate în proceduri care au optimizat 

comunicarea internă şi externă (şedinţe de lucru înscrise în program, aviziere, 

site-ul ISJ, reţea Internet, e-mail, publicaţii), urmărind evitarea 

deprofesionalizării personalului din aparatul propriu. 

 

Printr-o politică adecvată de recrutare, de selecţie, de instruire şi de integrare 

a noilor angajaţi, ISJ vizează asigurarea tuturor posturilor cu personal competent şi 
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motivat în desfăşurarea unei activităţi care să determine schimbări reale, pozitive, în 

sistemul de învăţământ ilfovean. Din cauza încadrării salariale neatractive, postul de 

consilier juridic a fost acoperit cu dificultate (fiind vacantat de trei ori în 15 luni). 

 Utilizarea optimă a subsistemului resurselor umane constituie un obiectiv 

monitorizat cu atenţie de către conducerea ISJ, urmărindu-se îndeplinirea lui prin 

acţiuni de formare (training), de dezvoltare a carierei angajaţilor precum şi de evaluare 

periodică a activităţii acestora. Un rol important în abordarea managementului 

organizaţional l-a avut motivarea cognitivă (absolut necesară într-o instituţie care 

promovează modele) şi afectivă a personalului din instituţie. 

 Întreţinerea şi valorificarea potenţialului resurselor umane au devenit  

necesare din nevoia adaptării structurii organizaţionale a ISJ la cerinţele unei organizaţii 

instituţionale eficiente. Evaluarea posturilor compartimentului Curriculum şi inspecţie 

şcolară de specialitate a determinat reorganizarea funcţională a acestuia. 

 

          B. Normarea personalului didactic din unităţile de învăţământ 

 

În urma analizării planurilor de şcolarizare pentru anul şcolar 2007 / 2008 au fost 

aprobate la nivelul judeţului Ilfov 2388,39 norme didactice, faţă de 2461,12 norme 

didactice în anul şcolar 2006 – 2007, respectiv 2526,52 norme didactice în anul şcolar 

2005 – 2006. Diferenţa provine din scăderea numărului  formaţiilor de lucru ale elevilor, 

din reorganizarea reţelei şcolare, precum şi din creşterea responsabilităţii directorilor de 

şcoli în aplicarea prevederilor Legii învăţământului. 

 

CATEGORII DE PERSONAL: 

 

 PERSONAL DIDACTIC 
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PERSONAL NEDIDACTIC 
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618
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622
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NORME

NORME 626,5 623 618,5

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008

 

             

 Mişcarea personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică 

Pentru asigurarea resurselor umane din învăţământul ilfovean au fost întreprinse 

activităţile care urmează. 

 Întocmirea listei cadrelor didactice cu drept de rezervare a postului/catedrei 

(altele decât directorii unităţilor de învăţământ) 

Pentru anul şcolar 2007 – 2008,  40 de cadre didactice au drept de rezervare a 

postului didactic / catedrei, conform OMEdC 5602 /2006 (37 în anul şcolar anterior).  

 Întocmirea listelor cu personalul didactic titular în unităţile de învăţământ din 

judeţul Ilfov care a fost pensionat cu data de 1 09 2007 

         Pentru vârsta standard au fost propuse 35 de cadre didactice, (27 anul trecut) 

iar cu reducerea vârstei au fost propuse şi aprobate  cererile a 3 cadre didactice (5 

anul anterior). 

 Întocmirea listelor cu personalul didactic titular în unităţile de învăţământ din 

judeţul Ilfov care îndeplineşte condiţiile de pensionare şi căruia i s-a aprobat, în 

condiţiile legii, să-şi continue activitatea didactică în anul şcolar 2007 /2008, 

conform art.128 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului  didactic 

Din cele 23 de solicitări, 16 ( 20 anul trecut ) au fost aprobate în Consiliul de 

Administraţie al Inspectoratului şcolar, în funcţie de perspectiva postului/catedrei ( între 

1 şi 3 ani ) precum şi de gradul didactic al solicitantului. 
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 Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în unităţile de 

învăţământ din judeţ 

Soluţionarea completărilor de normă didactică pentru anul şcolar 2007-2008 a 

cadrelor didactice care au  restrângere parţială de activitate la 1 09 2007 şi a 

întregirilor de normă : 

Şi-au completat norma 127 de cadre didactice (125 în anul trecut) iar 11 (8 anul 

anterior) şi-au întregit catedra din două sau mai multe unităţi într-o singură unitate sau 

mai puţine. 

                     

Mişcarea personalului didactic în februarie-martie 2007 

 

MISCARE PERSONAL DIDACTIC FEBRUARIE - MARTIE 
2008

39

36

15118

22 Personal didactic cu drept
de rezervare a catedrei

Personal didactic care
urmeaza sa fie pensionat la
01.09.2008
Personal didactic mentinut
in activitate in conditiile
legii
Completari de norma

Intregiri de norma

 

 

 Pretransferarea şi transferarea  personalului didactic titular disponibilizat prin 
restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare  

La sesiunea de pretransfer şi transfer pentru restrângere de activitate din aprilie 

2007 s-a înregistrat următoarea situaţie : 

Nr.dosare depuse Pretransfer Transfer pentru restrângere 
de activitate 

Observaţii

Din judeţ 73 18  

Din alte judeţe 21 0  

Total 94 18  
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Dosare respinse 3 1 Nu se înscriau în 
prevederile Metodologiei  

Dosare retrase 2 -  

Renunţări în şedinţa publică  5 -  

Cadre didactice transferate în 
şedinţa publică 

79 16  

Cadre didactice rămase cu 
restrângere nesoluţionată 

 5 Maiştri mecanici

Cadre didactice transferate în a 
doua specializare (cf.art.1, 
al.(2),lit.c şi art. 12. al.(2) din 
OMECT 2573/2007 

9 7  

 

 În total, 76 de cadre didactice (faţă de 54 în anul anterior) s-au transferat (60 

pentru apropiere de domiciliu şi 16 pentru restrângere de activitate). 40 de cadre 

didactice au depus dosare de pretransferare pentru apropiere de domiciliu, 35 dintre 

acestea obţinând pretransferul.  

- Nu s-au înregistrat contestaţii privind modul de desfăşurare a şedinţei publice, 

atribuirea posturilor/catedrelor respectând reglementările legislative în vigoare. 

- Restrângerea de activitate a unui maistru, cu specializarea silvicultură, nu a putut fi 

soluţionată, datorită lipsei de ore în specialitate. 

- Sesiunea de pretransferare şi de transferare pentru restrângere de activitate a avut un 

parcurs care s-a înscris în normalitate, neapărând probleme de natură să împiedice 

desfăşurarea în condiţii bune a activităţii. 

 Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de  concediu fără plată în 

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar 

    Pentru anul şcolar 2007 – 2008 s-au înregistrat 7 cereri, ca şi anul trecut, toate fiind 

aprobate.  

 Soluţionarea cererilor de funcţionare cu reducerea normei didactice: 

    Pentru anul şcolar 2007 – 2008 s-au înregistrat 4 cereri de reducere a activităţii 

didactice cu ½ normă, din motive personale. 
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 Soluţionarea cererilor de detaşare în interesul învăţământului:  

     Pentru anul şcolar 2007 – 2008 s-au înregistrat şi s-au aprobat 42 de detaşări în 

interesul învăţământului în cadrul judeţului; s-au înregistrat 19  cereri de detaşare în 

interesul învăţământului din judeţul Ilfov în alte judeţe. 

 Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de  concediu fără plată în 

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar:      

S-au înregistrat 32 cereri (12 până la 31 mai a.c. – conform prevederilor legale), 30 

pentru întreg anul şcolar, una pentru o perioadă de 4 luni şi alta pentru o perioadă de 6 

luni. Consiliul de Administraţie a aprobat şi o revenire asupra cererii de concediu fără 

plată. 

 Soluţionarea cererilor de desfacere a contractului de muncă: 65 de cadre 

didactice au depus cereri de desfacere a contractului de muncă, în conformitate cu 

art.55, lit.b din Codul muncii 

MISCARE PERSONAL 
APRILIE - MAI 2007

60

16 1

42
Transfer pentru apropiere de
domiciliu
Transfer prin restrangere de
activitate
Restrangere de activitate
nesolutionata
Detasare in interesul
invatamantului

 

 Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor/catedrelor didactice vacante, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi 

de control 

Întocmirea listelor cuprinzând posturile / catedrele didactice vacante/rezervate 

pentru efectuarea mişcării personalului didactic în anul şcolar 2007 – 2008  

     Consultând anexele IX, IX A, X şi X A înaintate de către conducerile unităţilor de 

învăţământ, ţinând seama de modificările datorate etapelor anterioare (TAD, TRA, DIÎ), 

precum şi de reconfirmările directorilor care au înştiinţat ISJ şi analizând perspectivele 
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de dezvoltare a unităţilor şcolare în contextul comunităţilor locale, comisia de mobilitate a 

Inspectoratului Şcolar a stabilit până la data de 17 mai a.c., conform calendarului,  

pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice declarate vacante, 335 (211 

în 2006) posturi titularizabile, complete, 188 (293 în 2006) posturi netitularizabile, 

complete şi 260 (38 în 2006) de posturi incomplete. 

Organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar 

de stat ilfovean 

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a Concursului Naţional, s-au stabilit 4 comisii 

(una de organizare a concursului în centrul de examen şi 3 pentru probele practice, la 

disciplinele informatică, muzică şi educaţie fizică – antrenori), conform art. 45, respectiv 

47 din OMEdC nr.5602 din 13 11 2006. Pentru cele 523 posturi/catedre scoase pentru 

concursurile din iulie şi august, s-au înscris 312 candidaţi, dintre care au participat la 

concurs 247, reprezentând 79,16%. După ce au văzut subiectele, 14 candidaţi  au 

părăsit sălile de examen, considerând că nu fac faţă cerinţelor, iar un candidat a fost 

eliminat pentru tentativă de fraudă. 

   Disciplina cu cea mai mare concurenţă a fost Biologia, unde pentru 2 posturi  au 

candidat 12 candidaţi, urmată de disciplinele Terapie educaţională complexă şi 

integrată,  Geografie şi Educaţie tehnologică, cu 5 candidaţi pe loc. 

   Cea mai scăzută concurenţă s-a înregistrat la disciplina Limba franceză, unde 

numărul locurilor scoase la concurs este de 6 ori mai mare decât cel al candidaţilor, 

urmată de disciplinele Economic, administrativ, servicii ( 5 locuri şi 1 candidat) şi 

Educatoare (63 locuri  şi 19 candidaţi). 

          Din cei 232 de candidaţi rămaşi în concurs, 184 au obţinut medii peste 5 (79,31% 

nivel de promovare), 48 de cadre didactice obţinând rezultate sub 5. În etapa I, de 

repartizare computerizată a titularilor, au obţinut posturi  59 de cadre didactice.  

 La concursul judeţean de ocupare prin suplinire a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate s-au prezentat doar 60 din cei 120 înscrişi, 62 obţinând dreptul de a 

participa la şedinţa publică din 28 – 31 august, fiind evaluaţi cu medii peste 5. 
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         În şedinţa publică din 28 – 31 august 2007 au fost ocupate 157 de posturi, între 

care 13 incomplete (constituite, la alegerea candidaţilor, din ore la mai multe unităţi, 

conform Metodologiei), Aplicaţia 2007 nepermiţând depăşirea a 20 de ore pentru o 

catedră. Participanţii la şedinţele publice din 11-12  şi 18 septembrie n-au ocupat toate 

posturile/catedrele libere, o parte din ele trebuind să fie suplinite prin plata cu ora sau 

cumul, depăşind, în cazuri de excepţie, prevederile metodologice în vederea asigurării 

oamenilor la catedră pentru toate clasele şi la toate disciplinele. 

 

MISCARE PERSONAL DIDACTIC APRILIE - MAI 2008
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Îndrumarea / consilierea  directorilor şi a secretarelor unităţilor de învăţământ din 

judeţ în vederea aplicării corecte a prevederilor actelor normative privind  

mobilitatea personalului didactic 

 S-au realizat instruiri lunare cu directorii unităţilor de învăţământ (24 ianuarie, 14 

martie, 11 aprilie, 9 mai, 6 iunie) în care s-au făcut precizări referitoare la aplicarea 

Ordinului MEdC nr.5441/9 11 2006 privind Metodologia de mişcare a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, la Planurile – cadru valabile pentru anul şcolar 

2006-2007, la sarcinile de etapă reieşite din Calendarul privind mobilitatea personalului 

didactic. 

 Pe 11 ianuarie 2006 a avut loc o şedinţă de instruire cu secretarele referitoare la 

modul de completare a anexelor Proiectului schemei de încadrare. 

Concluzii şi aprecieri asupra aspectelor abordate 

Puncte tari: 

- existenţa unei ordonări stricte a bazei logistice a compartimentului şi a unei situaţii 

clare a mişcării personalului didactic; 

PVS PRV PR DII JUD CFP DCM TOTAL 
35 3 6 46 11 51 156 
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- lucrul în echipă; 

- dotarea ISJ şi a unităţilor de învăţământ cu tehnică informatizată; 

- contribuţii la creşterea prestigiului ISJ ca serviciu public, prin permanentizarea unor 

relaţii adecvate cu publicul şi prin soluţionarea  cu promptitudine, în limitele legii, a 

solicitărilor acestora. 

 

Puncte slabe: 

- acoperirea cu mare întârziere a postului de secretară a Serviciului Managementul 

resurselor umane, fapt ce a determinat disfuncţionalităţi în derularea optimă a activităţii 

Serviciului, precum şi rămânerea peste program şi în weekend a inspectorului şcolar; 

-  existenţa unor stări de tensiune creată artificial între unele servicii cu responsabilităţi 

comune 

- existenţa unor disfuncţionalităţi în comunicarea interorganizaţională (ISJ – unităţi 

şcolare) datorate fie accesului dificil la tehnica informatizată, fie nerespectării termenelor  

calendarului activităţii de către unele şcoli dar şi lipsei unei instruiri adecvate a 

secretarelor unităţilor şcolare efectuate de inspectorul şcolar cu managementul 

resurselor umane; 

- manifestările de inerţie/conservatorism/tradiţionalism ale unor directori în abordarea 

din perspectivă managerială a întregii activităţi din şcoală; 

- prezenţa formalismului în întocmirea documentelor/situaţiilor şcolare de la nivelul unor 

unităţi de învăţământ (proiectul schemei de încadrare, modalităţi proprii de normare a 

catedrelor,  stabilirea CDŞ în funcţie de interesele cadrelor didactice şi nu de 

nevoile/opţiunile de educaţie ale elevilor; o parte din aceste neîmpliniri se datorează , 

probabil, şi lipsei de fermitate a inspectorului cu managementul resurselor umane; 

- competenţe manageriale modeste ale unor directori/slaba deschidere a acestora către 

propria formare / demotivarea celor cu o carieră îndelungată în funcţii de conducere, cu 

consecinţe atât asupra unei comunicări eficiente unitatea de învăţământ – ISJ, cât şi, în 

ultimă instanţă, asupra calităţii actului educaţional din şcoală;  
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- lipsa de concurenţă la concursul de ocupare a funcţiei de director, probabil şi din cauza 

alternativei numirii cu delegaţie, care nu solicită efortul de pregătire cerut de un concurs. 

       Oportunităţi: 

- disponibilitatea permanentă de consiliere a inspectorului şcolar general; 

- existenţa legislaţiei specifice domeniului de activitate al compartimentului (ordine MEdC 

– incluzând calendarul mobilităţii personalului didactic, note informative de etapă,etc.); 

- începerea constituirii BDN până la nivelul unităţii de învăţământ; 

- existenţa ofertelor de formare în managementul educaţional şi facilitarea accesului 

personalului didactic la programe de dezvoltare profesională naţionale şi internaţionale; 

- activitatea judeţelor pilot – ca diseminare a experienţei pozitive. 

Ameninţări: 

-  Fenomenul de părăsire a carierei didactice spre alte domenii de activitate ori alte ţări, 

din cauza salarizării modeste din sistem; 

-  Opţiune slabă de îmbrăţişare a carierei didactice de către absolvenţii învăţământului 

superior ; 

- Lipsa de facilităţi/neacordarea tuturor facilităţilor prevăzute în legislaţiepentru cadrele 

didactice care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural, ceea ce determină dificultăţi în 

asigurarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic calificat; 

- resurse materiale şi financiare limitate din partea comunităţii, în cazul unor unităţi de 

învăţământ. 

Evidenţa în domeniul actelor de studii. Rezultate, măsuri/propuneri 

În anul ş colar 2007-2008 activitatea de gestionare, completare ş i eliberarea 

actelor de studii în unită ţ ile de învă ţ ământ din judeţul Ilfov s-a realizat în concordanţ ă  

cu prevederile OMEdC nr.3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului actelor de 

studii ş i documentelor ş colare în învă ţ ământul preuniversitar. 
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a) Comanda acte de studii: s-au asigurat actele de studii şi documentele 

şcolare pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ, cât şi pentru 

unitatea de învăţământ particulară Mark Twain International School. 

b) S-au eliberat un număr de 60 avize duplicat pentru diferite documente 

şcolare printre care: 

o Diplome de bacalaureat: 43 

o Certificate Teste Naţionale: 6 

o Alte acte de studii: 11 

c) S-a aplicat viza Inspectorului şcolar general pe un număr de 45 acte de 

studii (diplome sau foi matricole) în vederea apostilării. 

d) S-a aplicat timbru sec pe majoritatea actelor de studii care se eliberează la 

sfârşitul anului şcolar.  

e) S-au comandat un număr de 107 ştampile pentru unităţile de învăţământ 

cu personalitate juridică, unităţi conexe şi Inspectoratul Şcolar, comandă 

care s-a realizat în timp util fără a afecta eliberarea actelor de studii.  

  Compartimentul Acte de studii a elaborat două borderouri, conform 

Regulamentului  actelor de studii, în vederea aplicării timbrului sec, modele ce au fost 

folosite doar de ¼ din unităţile de învăţământ din judeţ. 
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CAPITOLUL VI 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI FORMARE CONTINUĂ 

 

VI.1 MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

 Conducerea unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate complexă, ce vizează 

probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme legate de resursele materiale, 

financiare, umane, de asigurare a calităţii în educaţie etc. 

      Eficienţa managementului unei unităţi şcolare îşi pune amprenta asupra întregii 

activităţi ca şi asupra rezultatelor acesteia. 

      Pornind de la aceste considerente, activităţile managerilor şcolari au fost atent 

monitorizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, prin compartimentele sale. 

 

      Situaţia numirii directorilor unităţilor de învăţământ  

Pentru asigurarea cu personal de conducere a unităţilor de învăţământ, I.S.J. Ilfov a 

procedat la actualizarea:  

- bazei de date ;  

- situaţiei privind expirarea mandatelor de 4 ani a directorilor numiţi prin concurs 

- listei posturilor vacante în vederea planificării şi organizării concursurilor pentru 

funcţiile de director/director adjunct cu respectarea graficului M.E.C.T.; 

       De asemenea, s-a acordat o atenţie deosebită 

- analizării rezultatelor la concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere în 

vederea identificării deficienţelor şi remedierii acestora; 

- organizării, desfăşurării, monitorizării şi evaluării activităţilor de 

perfecţionare/formare continuă în domeniul managementului educaţional pentru 

personalul didactic cu funcţii de conducere. 
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În vederea înscrierilor la concurs, posturile vacante au fost anunţate în presă,  la 

avizierul instituţiei şi pe site-ul I.S.J. Ilfov. Candidaţii au avut acces la Metodologia de 

concurs, grilele de notare, bibliografie, tematică, fişa postului, model de CV european, 

precum şi la documentele necesare înscrierii la concurs. Organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ a respectat 

Metodologia aprobată prin OMECT nr. 3142/2006. 

S-au planificat şi organizat  concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere. 

Planificarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de director /director adjunct au 

fost comunicate în şedinţele cu directorii unităţilor de învăţământ. 

      În urma desfăşurării concursurilor pentru funcţiile de conducere din unităţile de 

învăţământ din judeţul Ilfov, situaţia încadrării cu directori şi directori adjuncţi este 

următoarea: 

TIPUL 

UNITĂŢII 

TOTAL UNITĂŢI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT DIN 

CARE 

DIRECTORI DIRECTORI ADJUNCŢI

URBAN RURAL CONCURS DELEGAŢIE CONCURS DELEGAŢIE

Grădiniţe 15 7 13 9 - -

Şcoli cu clasele I 

-VIII 

13 51 36 28 6 4

Licee /Grupuri 

şcolare cu clase I 

– XII 

2 3 5 - 1 2

Licee /Grupuri 

şcolare cu 

clasele IX - XII 

2 4 6 - 3 3

Seminar teologic - 1 1 - -
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Centre de 

educaţie 

incluzivă 

1 2 1 2 - -

Colegii - 1 1 - - 1

Unitaţi conexe 2 - 2 - - -

Total 35 69 65 39 10 10

Total general 104 104 20 

 

În anul şcolar 2007 -2008 au rămas posturi vacante de directori, din diferite motive: 

• neasumarea răspunderii unor cadre didactice care îndeplinesc condiţiile de 

participare la concurs 

• slaba pregătire a unor cadre didactice pentru susţinerea concursului 

• neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs: statutul de titular, gradul 

didactic, vechimea la catedră, calificativul anual, perioada până la pensionare, 

studii necorespunzătoare. 

 Analiza comparativă privind încadrarea cu directori a unităţilor de învăţământ, în ultimii 

trei ani şcolari, se prezintă astfel: 

Situatia incadrarii unitatilor de invatamant cu directori

0

20

40

60

80

2005-2006
2006-2007
2007-2008

2005-2006 53 48 5 12

2006-2007 54 47 11 8

2007-2008 65 39 10 10

directori 
prin concurs

directori cu
delegatie

directori adjuncti 
prin concurs

directori adjuncti 
cu delegatie
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VI. 2 ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 

  

Obiectivele proiectate pentru realizarea unui învăţământ de calitate depind în mare 

măsură de pregătirea profesională a cadrelor didactice. Pentru realizarea acestui 

deziderat, un rol important i-a revenit I.S.J. Ilfov în parteneriat cu diferite universităţi şi 

cu C.C.D. Ilfov. 

În anul şcolar 2007 – 2008, perfecţionarea şi formarea continuă a personalului 

didactic din judeţul Ilfov s-a  realizat în: 

- instituţii de învăţământ superior, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate şi a 

pregătirii metodice şi psihopedagogice; 

- colegii pedagogice universitare pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate, metodice 

şi psihopedagogice a personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar; 

- Casa Corpului Didactic Ilfov; 

- centre de perfecţionare organizate în unităţi de învăţământ pentru perfecţionarea 

pregătirii de specialitate a personalului didactic cu studii medii. 

2.1.La nivel judeţean,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a organizat consfătuirile 

anuale ale cadrelor didactice pe specialităţi, sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicare, 

simpozioane, schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice, 

dezbateri, stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi din domeniul ştiinţelor 

educaţiei, şedinţe periodice de instruire a directorilor unităţilor de învăţământ,  activităţi 

de formare a managerilor şcolari.  

2.2.La nivel local: 

   Cercurile pedagogice, în număr de 16 , s-au organizat  pe grupuri de comune, pe oraşe, 

activităţile desfăşurându-se pe principiile didacticii moderne, având ca ţintă finală o reală 

dezvoltare a competenţelor  profesionale ale cadrelor didactice.  
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2.3. Perfecţionarea prin grade didactice  

Înscrierea la grade didactice s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

Metodologiei nr. 3770/1990, şi conform anexei la O.M. nr. 2394/15.10.2007, iar în 

perioada 1 -31 octombrie 2007, s-au realizat înscrieri astfel: 

Definitivat 

Sesiunea 2008 

Gradul didactic II sesiunea 2009 Gradul didactic I sesiunea 
2009 

91 117 44 

 

Situaţia statistică a înscrierilor la examenele de obţinere a gradelor didactice  în 

perioada anilor şcolari 2005- 2008 este următoarea: 

 

Perfectionare prin grade didactice
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Situaţia statistică a inspecţiilor de specialitate (preinspecţii, inspecţii curente, şi 

inspecţii speciale) pentru definitivare în învăţământ – sesiunea 2008, gradul didactic II, 

sesiunea 2006 – 2008, sesiunea 2007 -2009 si gradul didactic I, sesiunea 2006 -2008, 

2007 -2009. 
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 Definitivare în 
învăţământ – 
sesiunea 2008 

Gradul didactic II Gradul didactic I TOTAL

Sesiunea 
2008 

Sesiunea 
2009 

Sesiunea 2008 Sesiunea 
2009 

 

 

Inspecţii 
efectuate de 
inspectorul şcolar 
de specialitate 

77 171 230 103 41 622

Inspecţii 
efectuate de 
cadre didactice 
metodiste I.S.J 

14 27 23 56 23 143

TOTAL: 91 198 253 159 44 765

 

2.4. Perfecţionare periodică o dată la cinci ani 

Programe de perfecţionare periodică pentru personalul din învăţământul preuniversitar  

 

Denumirea 

programului 

Public ţintă Nr. credite/ 

cursant 

Nr. 

participanţi 

Furnizor de 

program 

Proiectarea 

activităţilor 

didactice 

Profesori de limba şi 

literatura romană  

90 50 Universitatea din 

Bucureşti 

Profesori de matematică 90 50 

Profesori de fizică 90 72 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                           AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 - 102 -

2. 5. Programe de formare continuă acreditate de CNFP  

Denumirea programului Public ţintă Nr. 

credite/ 

cursant 

Nr. 

participanţi 

Furnizor de 

program 

Şcoala Mileniului III – 

Tehnologia Informaţiei 

computerizate 

Cadre didactice de 

diferite specialităţi 

30 20 Casa Corpului 

Didactic Ilfov 

Şcoala Mileniului III – 

Management şi comunicare 

Cadre didactice de 

diferite specialităţi 

30 42 Casa Corpului 

Didactic Ilfov 

Managementul proiectelor Cadre didactice de 

diferite specialităţi 

15 71 Casa Corpului 

Didactic Ilfov 

Manager şcolar Ilfovean Cadre didactice cu 

funcţii de conducere 

30 23 Casa Corpului 

Didactic Ilfov 

Initiere IT& Ael Cadre didactice de 

diferite specialităţi 

25 23 Siveco Romania  

Intel Teach Cadre didactice de 

diferite specialităţi 

25 19 Siveco Romania 

Educaţie Interculturală Cadre didactice de 

diferite specialităţi 

15 139 Fundaţia Phoenix 
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CAPITOLUL VII 
MANAGEMENTUL IMAGINII INSTITUŢIONALE 

 

Sistemul educaţional concurează  astăzi pe piaţa globală a economiei bazate pe 

cunoaştere , pe informaţie, a diversificărilor competitive. Constituite cel mai adesea în 

reţea de instituţii, informaţii şi oportunităţi, dar şi de bariere, restricţii sau inechităţi la 

nivel de resurse financiare şi de recunoaştere a valorii, produsele şcolii româneşti aspiră 

la a se afla pe o poziţie mai bună, calitativ nouă, solid formată, mai accentuată 

pragmatic. Se simte, totodată, nevoia unui cod valoric solid, balanţă de răspunderi şi 

decizii asumate, a unui  spaţiu  de activitate securizat, aflat sub controlul comunităţii, al 

părinţilor, al beneficiarilor direcţi.  

 Asigurarea calităţii în educaţie se impune ca o necesitate stringentă, introducerea 

unui sistem de garantare a calităţii trebuind să conducă la o nouă imagine a elevului, a 

profesorului, a şcolii – ca furnizor de calitate, a managementului centrat pe asigurarea 

calităţii. 

 Alături de capitalul uman, ca nucleu al fondului valorilor fundamentale ale 

instituţiei, de celelalte forme de capital managerial – logistic, financiar, instituţional, 

strategic, temporal, imaginea organizaţiei devine, indiscutabil, o altă valoare 

constituentă a şcolii bune, înscrisă în sistemul calităţii. 

 Este acceptat  deja că gestionarea imaginii este o funcţie a conducerii 

organizaţiei, fapt pentru care se poate susţine că valoarea strategiilor de creare a 

imaginii, a strategiilor de promovare a acesteia şi valoarea metodologiilor de 

evaluare a imaginii organizaţiei condiţionează capacitatea acesteia de a se gestiona. 

 Influenţând cu siguranţă serviciile şi produsele instituţiei furnizoare de educaţie, 

prestigiul acesteia, in funcţie de gradul  în care se ridică la nivelul aşteptărilor 

comunităţii, imaginea începe să fie înţeleasă ca o componentă a reprezentării sociale, a 
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percepţiei pe care comunitatea o are în legătură cu serviciile prestate de instituţie şi cu 

rezultatele acesteia.  

 Instituţia educaţională deschisă la schimbare, privită din perspectiva 

managementului de calitate, se caracterizează, printre altele, prin grijă şi efort pentru 

prestigiu şi imagine, ce au ca sursă calitatea reală a acţiunilor sale, contribuţia la 

rezolvarea problemelor comunităţii şi la succesul  beneficiarilor săi. 

         Ca ţintă principală în acţiunile sale, în anul şcolar 2007 – 2008, Compartimentul 

Imagine a vizat crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi coerente, în 

condiţiile asigurării calităţii şi transparenţei în educaţie prin promovarea de bune 

practici la nivelul ISJ Ilfov şi al unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov. 

Astfel, promovarea imaginii ISJ Ilfov şi a unităţilor de învăţământ din judeţ, 

recunoaşterea locului şi rolului acestora în sistemul de învăţământ, au constituit obiective 

importante, urmărindu-se permanent folosirea elementelor de identitate şi de cultură 

organizaţională pentru întărirea imaginii acestora în comunitate.  

Un alt obiectiv specific la nivelul compartimentului a fost eficientizarea comunicării 

interne şi externe la nivelul ISJ Ilfov şi al unităţilor şcolare din judeţ. 

Rezultatele aşteptate s-au dorit a fi: 

 Responsabilizarea consilierilor de imagine cu privire la rolul lor în promovarea 

atitudinii proactive a şcolilor, în susţinerea unei comunicări directe, 

transparente, corecte atât la nivelul instituţiei cât şi în relaţia cu factorii externi 

 Abilitarea consilierilor de imagine pentru a aplica strategii de promovare a 

imaginii instituţionale 

 Actualizarea site-ului ISJ cu informaţii legislative şi cu informaţii de specialitate 

pentru directori, cadre didactice, elevi şi părinţi 

 Asigurarea informaţiilor de interes public 

În acest sens, toate unităţile şcolare au numit prin decizie consilieri de imagine care 

au activat la nivelul instituţiei pe baza unui plan managerial adecvat, adaptat realităţii 

şcolii, menit să susţină comunicarea şi să promoveze o imagine corectă, credibilă. 
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       S-au realizat activităţi de formare pentru consilierii şcolari, focalizate pe tehnici de 

promovare a imaginii instituţionale. 

       Site-ul ISJ a fost permanent actualizat cu informaţii legislative şi cu informaţii de 

specialitate pentru directori, cadre didactice, elevi şi părinţi. 

       S-au actualizat permanent, în cadrul Centrului de Informare şi Documentare a 

informaţiile de interes public, precum şi documentele de specialitate. 

Din păcate însă, nu există pe site-ul ISJ Ilfov secţiunea Comunicare şi relaţii publice 

şi nu s-a publicat lista documentelor de interes public. 

        Creşterea vizibilităţii şi a credibilităţii instituţionale prin mediatizarea 

susţinută a activităţilor desfăşurate s-au asigurat prin: 

 popularizarea activităţilor, programelor şi proiectelor  iniţiate şi derulate de 

către ISJ Ilfov 

 monitorizarea apariţiilor în mass-media a ISJ Ilfov şi a unităţilor şcolare din 

judeţ 

Astfel, s-au realizat 25 de interviuri pentru diverse posturi de televiziune, o 

conferinţă de presă, 20 comunicate de presă şi 75 apariţii în presa locală şi centrală. 

ISJ Ilfov a avut vizibilitate în două  jurnale de ştiri la posturi de televiziune cu 

acoperire naţională. 

Toate unităţile şcolare au editat pliante, broşuri, reviste şcolare în care şi-au 

promovat activităţile, şi-au făcut vizibile elementele de cultură organizaţională proprie. 
 

       Activitatea de soluţionare a petiţiilor a fost organizată la nivelul Inspectoratului 

Şcolar al Judeţului Ilfov conform Ordonanţei nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 

233/2002. 

Registratura instituţiei a înregistrat toate petiţiile cu respectarea art. 13, alin (1) şi 

(2). 

Acestea au fost  repartizate apoi (cu respectarea art. 6, alin (2), art. 10, alin (2) si a 

art. 11 din Legea menţionată) compartimentelor specializate,  urmărind soluţionarea, 

semnarea şi expedierea răspunsurilor către petenţi în termenul prevăzut la art. 8, alin 
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(1). Sunt clasate petiţiile anonime, conform art. 7 din Legea nr. 233/2002, şi revenirile cu 

acelaşi conţinut ale petenţilor, conform art. 10, alin. (2). 

În anul şcolar 2007-2008, situaţia petiţiilor şi reclamaţiilor a fost următoarea:AT 

Conţinutul 
petiţiei 

Adresate 
MECT  

Adresate 
Prefecturii

Adresate 
altor 
instituţii 

Adresate 
ISJ 

Petiţii 
soluţionate 

Total 

          

Contestaţii  
gradaţie merit    1 1 1 

Contestaţii 
distincţii şi 
premii - - - - - - 

Contestaţii 
calificativ 
anual  - - - - - - 

Sesizări  ale 
părinţilor - - - 6 6 6 

Drepturi 
salariale - - - - - - 

Reclamaţii ale 
cadrelor 
didactice 9  1 6 16 16 

Reclamaţii ale 
unor institutii    1 1 1 

TOTAL 9   1 14 24 24 
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CAPITOLUL VIII 
INSPECŢIA ŞCOLARĂ 2007 – 2008 

- concluzii generale şi particularităţi - 

 
Asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională sunt priorităţile 

învăţământului românesc în acest moment. Un sistem naţional al calităţii se bazează pe o 

evaluare în baza unor standarde naţionale recunoscute care să certifice capacitatea şcolii 

de a funcţiona ca o structură eficace şi echitabilă pentru toate categoriile de elevi, a 

cadrelor didactice, de a realiza activităţi performante. 

Inspecţia şcolară rămâne în contextul actual un instrument important de evaluare, 

rezultatele ei, corelate cu informaţii din alte surse, asigurând o imagine clară a stării 

învăţământului şi un suport pentru acţiunile de reglare. 

În anul şcolar 2007-2008, în judeţul Ilfov, pentru stabilirea unităţilor şcolare de 

inspectat, a tematicilor, obiectivelor şi a mijloacelor de evaluare, s-a ţinut cont de 

aspectele constatate în activitatea de inspecţie şcolară din anul precedent, de diverse 

tipuri de statistici referitoare la rezultatele elevilor la sfârşitul anului şcolar, la examenele 

finale, la concursuri şi olimpiade şcolare, data ultimei inspecţii efectuate în şcoală, 

indicatorii de performanţă (în special rezultatele de la testele naţionale şi examenul de 

bacalaureat), nevoile de consiliere ale unităţii şcolare pe componente precise: 

management (instituţional sau pe discipline), relaţia cu comunitatea, legislaţie, nevoi 

stabilite prin analize anterioare. 

        Au fost evaluate, prin inspecţii : generale/frontale tip RODIS, 10 unităţi şcolare, de 

revenire 9 unităţi şcolare, tematice 263 unităţi şcolare, speciale 223 cadre didactice, 

preinspecţii 249 cadre didactice, pentru rezolvarea de sesizări şi reclamaţii   15 cazuri. 
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Centralizatorul inspecţiilor şcolare: 

Anul  

şcolar 

Inspectie 

generală/frontal

ă 

Tip RODIS 

Inspecţia de 

revenire 

 

Inspecţia 

tematică 

Inspecţia 

specială/pre 

inspecţii 

Inspecţii de 

specialitate 

Inspecţii 

pentru 

rezolvarea 

sesizărilor/

petiţiilor 

2005-

2006 

 

11 
5 

     523 
423 114 56 

2006-

2007 

 

8 
3 

     478 
348 276 32 

2007-

2008 

 

10 
9 

     721 
472 126 24 

 

Obiective specifice ale inspecţiei şcolare au fost: 

• verificarea respectării legalităţii tuturor activităţilor din unitate;  

• proiectarea activităţilor de toate tipurile;  

• controlul activităţii instructiv-educative;  

• colaborarea unităţii şcolare cu părinţii şi comunitatea locală;  

• evaluarea activităţii sectoarelor nedidactice din unitate.  

• încadrarea corespunzătoare în cadrul catedrelor;  

• proiectarea activităţii în specialitate;  

• respectarea prevederilor curriculare;  

• modalităţi de evaluare;  

• realizarea CDS.  

 

1. INSPECŢIA GENERALĂ/FRONTALĂ TIP RODIS 

În anul şcolar 2007 – 2008 au fost inspectate 10 unităţi de învăţământ: 

 - 1 unitate de învăţământ liceal – liceul teoretic ,,Horia Hulubei “ Măgurele; 

-  6 unităţi de învăţământ gimnazial: Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 Jilava, 

Şcoala cu clasele  I – VIII nr. 2 Jilava, Şcoala cu clasele I – VIII nr.1 Dărăşti, Şcoala 
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cu clasele I – VIII nr. 1 Moara Vlăsiei, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2 Moara Vlăsiei, 

Şcoala cu clasele  I – VIII nr. 3 Pipera Voluntari; 

- 3 unităţi de învăţământ preşcolar: Grădiniţa cu program normal nr. 1 

Dărăşti, Grădiniţa cu program normal nr. 2 Moara Vlăsiei, Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 1 Măgurele. 

      Obiectivul general al inspecţiei a fost monitorizarea calitãţii ofertei educaţionale prin 

raportare la standardele naţionale. 

     Acest obiectiv general rezidã din însumarea obiectivelor specifice, definite conform 

punctelor RODIS care au drept scop asigurarea calitãţii educaţiei în condiţii de echitate şi 

de valorificare pozitivã a relaţiei şcoalã-comunitate, în vederea formãrii competenţelor de 

bazã, care sã asigure integrarea în societate a elevilor şi inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor, precum şi premizele unei educaţii permanente. 

0

2

4
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8
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12

Inspectie generala/frontala
Tip RODIS

2005-2006
2006-2007
2007-2008

Comparativ cu anii anteriori, se observă o 

constantă a inspecţiilor generale/frontale tip Rodis, numărul acestora fiind aproximativ 

egal, media pe ultimii trei ani situându-se la 10 inspecţii/an.  

    Echipele de inspectori au evaluat: capacitatea managerilor unităţilor şcolare de a-şi 

construi politici şi strategii adecvate, în funcţie de particularităţile mediului socio-

cultural, de a pune în practică propriile planuri de dezvoltare, de a monitoriza preluarea 

şi aplicarea acestora de către personalul didactic, calitatea activităţii didactice şi nivelul 

atingerii standardelor educaţionale de către elevi, relaţiile elevi - cadre didactice - 

comunitate. Inspecţiile au pus în evidenţă experienţe şi atitudini diverse, reflectând 

capacitatea fiecărei şcoli de a aplica reforma învăţământului românesc în contextul 

specific în care funcţionează. 
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S-a constatat că, în ansamblu, directorii unităţilor evaluate şi-au asumat funcţiile 

manageriale: de proiectare/ planificare, organizare, conducere operaţională şi control, de 

comunicare, motivare şi participare, exercitându-le mai mult sau mai puţin eficient, în 

funcţie de experienţă, context social-economic, continuitate pe post (inclusiv a membrilor 

colectivelor didactice). 

Activitatea de proiectare şi planificare anuală este, în general, bine realizată, în 

concordanţă cu misiunea asumată de fiecare şcoală, raportată la planul de dezvoltare, 

vizează toate compartimentele, termenele şi responsabilităţile sunt clar fixate. Lipsesc 

uneori itemii de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor; nu întotdeauna între 

planurile manageriale ale diferitelor compartimente, raportate la acela al unităţii şcolare, 

este o concordanţă optimă, ceea ce generează şi inconsecvenţe în datele furnizate. 

Delegarea de competenţe, vizibilă în planul managerial, nu îşi găseşte echivalentul în fişa 

postului. 

Disfuncţii de ordin funcţional decurg din modul în care se realizează diagnoza 

activităţilor desfăşurate. Rapoartele de analiză sunt descriptive, enumerative; chiar dacă 

sunt identificate cauzele, măsurile reglatoare nu se stabilesc întotdeauna cu termene şi 

responsabilităţi clare şi nu e urmărită nici aplicarea acestora. 

Componenta control şi evaluare a activităţilor instructiv-educative e prezentă în 

toate planurile manageriale, mijloacele de realizare sunt adeseori adecvate, dar, la nivel 

acţional, se constată deficienţe: număr insuficient de asistenţe la ore, lipsa de unitate, 

coerenţă a instrumentelor ce măsoară intrările şi ieşirile dintr-un ciclu şcolar, progresul 

realizat de elevi, pe traseul şcolar, prin raportare la politica educaţională a şcolii. 

Programele speciale de antrenament cognitiv şi prevenire a rămânerilor în urmă la 

învăţătură şi a eşecului şcolar, de stimulare a elevilor cu performanţe deosebite la 

învăţătură se regăsesc în planurile manageriale, dar funcţionează în realitate sporadic, 

fără o planificare riguroasă şi autoevaluare.  

Gestionarea resurselor umane rămâne încă un segment de perfecţionat în vederea 

asigurării calităţii în educaţie şi a şanselor egale pentru toţi elevii. Este evidentă 

preocuparea directorilor de unităţi şcolare, a cadrelor didactice de a oferi un curriculum 

echilibrat, armonizarea cerinţelor celui naţional cu cel local, dar nu întotdeauna 

planificările profesorilor sunt personalizate, Curriculum la Decizia Şcolii răspunde 
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nevoilor de încadrare şi nu celor ale elevilor, iar prestaţia cadrelor didactice în şcoli este 

inegală, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere metodic.  

 Surse de informare : 

• proiectele de dezvoltare instituţionalã; 

• planurile manageriale, operaţionale, schemele orare; 

• planificãrile calendaristice, pe unitãţi de învãţare, proiectele didactice; 

• caietele şi portofoliile elevilor; 

• chestionarele aplicate profesorilor, pãrinţilor, elevilor; 

• procesele verbale de la consiliile profesorale, consiliile de administraţie, comisii 

            metodice, catedre, etc; 

• cataloage, registre matricole, condica de prezenţã; 

• Regulamentul Intern; 

• asistenţe la ore. 

 

Puncte tari 

• preocuparea unui numãr mare de cadre didactice pentru perfecţionarea în 

specialitate, metodicã, psihopedagogie; participare activã la cursuri şi activitãţi 

specifice; aplicare la clasã a metodelor active de predare şi de învãţare prin 

cooperare; catedre omogene, cu ţinte educaţionale bine alese, care se regãsesc în 

activitatea la clasã şi în cea extraşcolarã; 

• bunã pregãtire şi organizare a demersului didactic , bazatã pe competenţe specifice 

bine definite, care conferã claritate, precizie şi logicã în desfãşurarea activitãţilor 

didactice; 

• interesul cadrelor didactice pentru implicarea elevilor în proiecte educaţionale şi 

parteneriate cu diferite organizaţii sau şcoli din ţarã şi strãinãtate; 

• preocuparea cadrelor didactice pentru realizarea unor programe de opţional 

deosebit de interesante pentru elevi, care vizeazã lãrgirea orizontului cultural, 

dezvoltarea competenţelor pentru activitãţile desfãşurate în grup, activitãţi 

practice-aplicative; 
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• elevii sunt responsabilizaţi şi implicaţi activ în procesul de învãţãmânt, posedã un 

limbaj de specialitate corespunzãtor, demonstreazã abilitãţi eficiente în rezolvarea 

itemilor propuşi pentru evaluare, sunt cooperanţi, rãspund cu conştiinciozitate, 

cunosc tehnica autoevaluãrii; 

• şcoala asigurã un cadru adecvat pentru formarea elevilor, pornind de la 

cunoaşterea nevoilor de dezvoltare personalã a acestora prin cercetare realizatã de 

cãtre consilierul şcolar şi prin proiecte de consiliere; Regulamentul Intern este 

adaptat şi particularizat în vederea reflectãrii viziunii şcolii; consiliul consultativ al 

elevilor reprezintã un liant puternic între colectivele claselor şi cadrele didactice; 

elevii sunt formaţi ca cetãţeni prin numeroase activitãţi proiectate şi realizate la 

nivelul şcolii, cultivându-li-se valori şi atitudini pozitive pentru integrarea într-o 

societate democraticã; 

• documentele de planificare sunt întocmite corect , în concordanţã cu cerinţele 

programelor şcolare, ţinând cont de nivelul de pregãtire al elevilor, şi de condiţiile 

specifice ale şcolii; 

• activitate managerialã bazatã pe planuri, proiecte şi programe întocmite cu 

responsabilitate; curriculum concordant cerinţelor metodologice; comunicare 

foarte bunã cu pãrinţii; numãr foarte mare de proeicte, protocoale, activitãţi 

numeroase şi variate, în care elevii sunt implicaţi şi responsabilizaţi; 

• mediul educaţional este aranjat cu grijã; activitãţile opţionale sunt corect 

planificate, portofoliile elevilor sunt bogate şi variate; 

• profesorii concep şi realizeazã lecţii de un înalt nivel calitativ; utilizeazã strategii 

adevate; elevii sunt solicitaţi permanent pentru dobândirea sau consolidarea 

cunoştinţelor; se utilizeazã metode şi procedee diversificate, care favorizeazã 

implicarea tutror elevilor în demersul didactic; stil didactic bine definit, riguros; 

proiectare riguroasã; pregãtire ştiinţificã şi metodicã; învãţare autonomã centratã 

pe elev; realizarea şi folosirea unor materiale eficiente de sprijin pentru elevi; 

activitate responsabilã particularizatã la specificul disiplinei şi colectivelor de elevi; 

prestaţie didacticã echilibratã, profesionistã. 

Puncte slabe 

• planificãrile pe unitãţi de învãţare nu sunt întocmite; obiectivele operaţionale nu 

sunt enunţate; activitate predominant frontalã, fãrã folosirea materialului intuitiv 

de sprijin; elevii nu au deprinderi de muncã independentã; tema pentru acasã nu 
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este valorificatã eficient; activitate orientatã preponderent pe evaluarea rezultatelor 

elevilor şi mai puţin pe calitatea lecţiilor desfãşurate; 

• teme diferenţiate parţial sau deloc la nevoile şi aptitudinile specifice ale elevilor; 

material didactic cu un grad ridicat de uzurã fizicã şi moralã; elevii întâmpinã 

dificultãţi în formularea rãspunsurilor, vehiculeazã cu dificultate termenii ştiinţifici 

specifici disciplinei, nu dovedesc competenţe de relaţionare; 

• numãr mic de asistenţe ale directorilor la orele de predare-învãţare ale cadrelor 

didactice; lipsa planificãrilor şi a motivaţiei pentru întocmitrea acestora; planificare 

schematicã, cu rubricaţie necorespunzãtoare, cu unele teme peste programa 

şcolarã şi cu altele în minus. 

     

   2. INSPECŢIA DE REVENIRE 

În anul şcolar 2007 – 2008 au fost cuprinse în acest tip  de inspecţie 9 unităţi de 

învăţământ: 

- 1 unitate de învăţământ liceal – liceul teoretic ,,Horia Hulubei “ Măgurele; 

- 6 unităţi de învăţământ gimnazial: Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2 “Mihai 

Eminescu” Ghermăneşti Snagov , Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 “Constantin    

Băicoianu” Tâncăbeşti-Snagov, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 Grădiştea, Şcoala cu 

clasele I – VIII nr. 1 Jilava, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2 Jilava, Şcoala cu clasele I 

– VIII nr.1 Dărăşti;                

- 2 unităţi de învăţământ preşcolar: Grădiniţa cu program normal nr. 1 

Dărăşti, Grădiniţa cu  program prelungit nr. 1 Măgurele. 

Acest tip de inspecţie a avut ca obiectiv general remedierea deficienţelor 

constatate pe parcursul derulării inspecţiilor frontale/generale tip RODIS. 

Obiectivul a fost atins la cele 9 unităţi de învăţământ. 
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Analizând comparativ situaţia inspecţiilor 

de revenire, se constată o creştere semnificativă a acestora în anul şcolar precedent faţă 

de anii anteriori. Acest fapt conduce la o monitorizare atentă a unităţilor şcolare unde s-a 

derulat inspecţia generală/frontală tip RODIS.     

3. INSPECŢIA TEMATICĂ  

În anul şcolar  2007- 2008 au fost planificate şi s-au desfăşurat un număr de 7 

tipuri de inspecţii tematice în care au fost evaluate 103 unităţi şcolare. 

    Obiectivul general al acestor inspecţii  a fost crearea condiţiilor  necesare pentru 

asigurarea calitãţii în învãţãmânt şi a unui mediu şcolar în care toţi elevii sã se simtã 

bineveniţi. 

    Aceste inspecţii au vizat: 

- stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ în vederea începerii anului şcolar; 

- proiectarea activităţii manageriale 

- cunoasterea si respectarea legislatiei scolare privind modul de achiziţionare, 

gestionare şi eliberare a actelor de studii în unităţile de învăţământ; 

- parcurgerea ritmică şi integralaă a materiei planificate ; 

- reconsiderarea managementului la nivelul unităţii de învăţământ şi al  clasei în 

perspectiva introducerii climatului favorabil realizării unui act educaţional de calitate; 

- monitorizarea pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenelor de bacalaureat, 

absolvire şi a tezelor cu subiect unic 2008; responsabilizarea cadrelor didactice privind 

corectitudinea desfăşurării şi evaluării acestora; 
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            - asigurarea calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ 

      - asigurarea logisticii necesare desfăşurării în condiţii optime a examenelor de 

bacalaureat şi certificarea competenţelor profesionale pentru nivelele 1,2 şi 3. 

            - monitorizarea frecvenţei şi abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu. 

Surse de informare: 

• asistenţe la ore; 

• discuţii cu conducerea unitãţilor şcolare, cu cadrele didactice şi cu elevii ; 

• verificarea planurilor manageriale, planificãrilor, materialelor didactice utilizate la 

ore, caietele elevilor, cataloage, scheme orare; 

• chestionare, teste de evaluare sumativã; 

• planul managerial al consilierului şcolar şi al consilierului cu programe şi proiecte 

educaţionale;       
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   Din analiza informaţiilor obţinute în urma inspecţiilor tematice şi comparând cu 

situaţiile anilor anteriori, se observă o creştere semnificativă a inspecţiilor tematice în 

anul şcolar 2007/2008, aspectele relevate fiind următoarele: 

 

Puncte tari 

• grijă sporită a profesorilor pentru încurajarea şi susţinerea dialogului didactic; 

• implicarea elevilor în actul propriu-zis al învăţării prin introducerea unor metode 

activ-participative; 
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• îmbunătăţirea mediului şcolar prin antrenarea colectivelor de elevi în amenajarea 

spaţiilor de învăţare; 

• dezvoltarea sensibilă a bazei de material didactic prin dotarea laboratoarelor de 

fizică, chimie, biologie, psihopedagogice şi logopedice cu calculatoare şi material 

didactic; 

• evaluarea curentă a elevilor a stat în atenţia cadrelor didactice, fapt rezultat din 

raportul dintre notele acordate şi numărul de ore săptămânal, pe discipline de 

învăţământ, care se încadrează în prevederile regulamentare; 

• în cea mai mare parte a şcolilor echipele manageriale au gestionat corect şi eficient 

resursele materiale şi umane, într-o bunã colaborare cu reprezentanţii 

administraţiei locale, asigurând condiţii optime pentru desfãşurarea activitãţilor 

didactice, schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile 

planurilor-cadru; 

• documentaţiile manageriale reflectã preocuparea pentru monitorizarea procesului 

de evaluare şi notare stabilindu-se mãsuri de reglare în timp a acestora: verificarea 

periodicã a cataloagelor, întocmirea situaţiilor statistice, atenţionarea colegilor care 

nu îşi trec la timp notele din caietele de evaluare în catalog ; 

• în lecţiile de verificare-predare a noilor cunoştinţe sunt utilizate metodele activ 

participative , prin care elevii sunt antrenaţi într-un dialog constructiv la care 

participã cu plãcere; 

• elevii sunt încurajati sã efectueze operaţii, sã-şi formeze deprinderi corecte de 

lucru, de învãţare, sã înţeleagã conştient noţiunile predate; 

• notarea elevilor este obiectivã, se doreşte o evaluare oralã, în locul celei scrise, 

îndeosebi de cãtre elevii din gimnaziu; 

• planificãrile tezelor se realizeazã de comun acord între elevi şi profesorii clasei, 

monitorizaţi de diriginte astfel încât sã permitã o recapitulare a cunoştinţelor 

pentru acest tip de lucrãri scrise, sã nu aglomereze programul elevilor şi sã 

conducã la obţinerea unor rezultate meritorii; 

• manualele sunt alese în funcţie de nivelul clasei, sunt particularizate, se folosesc 

mijloace audio-vizuale în activitãţile de predare-învãţare; 

• şcolile, prin intermediul diriginţilor urmãresc traseul profesional al absolvenţilor în 

scopul creãrii unei opinii obiective în proiectul planului de şcolarizare pe anul 

urmãtor, dar şi din punct de vedere social; 
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• programele de învãţare propuse de consilierul şcolar prin tematica şi obiectivele 

din planul managerial, conţin descriptori de performanţã, prin care se mãsoarã 

gradul de succes al programului. Rezultatele mãsurabile în urma intervenţiilor 

individuale sau de grup, pot fi considerate un succes atunci când problemele de 

relaţionare cu colegii, prietenii şi familia îndeosebi îşi gãsesc rezolvarea în urma 

aplicãrii programelor de consiliere; 

• oferta extracurricularã propune elevilor, aşa cum rezultã din planul managerial al 

consilierului pe probleme de proiecte şi programe educaţionale, acţiuni concrete 

prin care ei au posibilitatea să-şi deschidã orizontul informaţional, exprime 

valenţele creative şi talentul cu care sunt înzestraţi, sã adopte criteriile morale şi 

estetice specifice adolescenţilor, sã-şi formeze o conduitã participativã la viaţa 

socialã, sã devinã responsabili, sã îşi dezvolte abilitãţile teoretice şi practice în 

multitudinea de concursuri şcolare şi sã promoveze imaginea şcolii. 

Puncte slabe 

• neadaptarea, întotdeauna, a conţinuturilor învăţării la particularităţile de 

înţelegere a fiecărui elev; 

• utilizarea parţială a calculatoarelor din dotare şi a fondului de carte existent în 

lecţii de  predare-învăţare; 

• manifestarea unei atitudini de neimplicare în viaţa activă a şcolii ; 

• între sistemul de evaluare şi cel de notare nu există întotdeauna o armonizare 

perfectă, elemente ale evaluării curente rămânând în afara unei notări obiective; 

• elevii preferă sistemul de evaluare oral în locul probelor scrise; 

• participarea unui număr mic de elevi la programele de pregătire suplimentară. 

• planuri manageriale intocmite necorespunzator; 

• principiul conducerii în echipã nu se aplicã în toate şcolile, la toate nivelurile şi în 

toate funcţiile manageriale ; 

• nerealizarea planificarii pe unitati de învãţare; 

• predominã metodele clasice în predarea şi învãţarea la clasã, în detrimentul 

metodelor activ participative  

• notare preferenţialã a unor elevi, neraportatã la profilul şi specializarea clasei, 

necentratã pe standarde minime şi maxime ci doar pe mediu spre maxim, ceea ce 
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se reflectã , la unii profesori, prin note sub cinci, în proporţie mai mare de 50 % 

din numãrul total de elevi; 

• lipsa seturilor de teste care să ţinã cont de cerinţele particulare ale elevilor ; 

• în multe situaţii , existã o standardizare clasicã a spaţiului de învãţare, elevii 

neimplicându-se în decorarea claselor, care au aspect auster, neprimitor;  

• materialele didactice nu sunt utilizate eficient in procesul instructiv- educativ;  nu 

se folosesc la capacitate optimã dotãrile existente în şcoli şi nu sunt valorificate 

produsele muncii elevilor; 

 

            4. INSPECŢIA SPECIALĂ ŞI PREINSPECŢIA 

                INSPECŢIA DE SPECIALITATE 

  În  anul şcolar 2007-2008 aceste tipuri de inspecţie s-au desfăşurat în 

majoritatea unităţilor şcolare din judeţul Ilfov, fiind evaluate 472 cadre didactice 

(inspecţii speciale şi preinspecţii) şi 250 cadre didactice (inspecţia de specialitate).  

Obiectivul general îl constituie atingerea standardelor educaţionale de cãtre elevi prin 

adaptarea curriculum-ului naţional la cel local.. 
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 Raportat la anii anteriori, se constată o creştere a inspecţiilor speciale şi a 

preinspecţiilor în anul şcolar 2007/2008, interesul cadrelor didactice pentru 

perfecţionarea şi formarea continuă prin gradele didactice fiind în creştere. Inspecţia de 

specialitate a scăzut faţă de anul anterior, aspect ce trebuie remediat în anul şcolar 

următor printr-o planificare riguroasă. 
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         Modalităţile de realizare a inspecţiilor au fost : 

• asistenţe la ore, 

• discuţii cu cadrele didactice, elevii, conducerea unităţii şcolare , 

• verificarea planurilor manageriale, planificărilor, materialului didactic,   

cataloagelor, orarului, caietelor elevilor, planurilor de intervenţie care vizează 

îmbunătăţirea  rezultatelor elevilor,  

• chestionare, teste de evaluare sumativă etc, 

• documentele catedrelor şi portofoliile profesorilor. 

Surse de informare : 

• asistenţe la ore, 

• discuţii cu cadrele didactice, elevii, conducerea unitãţii şcolare ; 

• verificarea planurilor manageriale, planificãrilor, materialului didactic, 

cataloagelor, orarului, caietelor elevilor, planurilor de intervenţie care vizeazã 

îmbunãtãţirea rezultatelor elevilor, 

• chestionare, teste de evaluare sumativã etc. 

Puncte tari 

• în cadrul catedrelor şi comisiilor metodice au fost stabilite, prin planurile 

manageriale, obiective şi strategii care vizează eficientizarea procesului instructiv-

educativ ; au fost proiectate şi realizate activităţi practice – demonstrative care au 

urmărit dezvoltarea competenţelor de proiectare didactică (planificarea anuală, 

proiectarea unităţii de învăţare), activităţi practice - demonstrative privind 

proiectarea şi aplicarea metodelor activ-participative ale şcolii incluzive   

• verificarea documentelor de proiectare didactică a demonstrat, în majoritatea 

cazurilor, o bună cunoaştere a programelor şcolare, o adaptare personalizată a 

acestora, exploatarea corectă a manualelor alternative ca instrumente de relizare a 

obiectivelor curriculare, concordanţă între conţinuturi - activităţi de învăţare -

modalităţi de evaluare  

• componenta acţional – pragmatică a vizat realizarea obiectivelor cadru şi de 

referinţă specifice fiecărei discipline şi an de studiu, proiectarea unor activităţi de 

învătare diverse, adaptate tipului de lecţie, clasei, particularităţilor individuale ale 
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elevului, folosind resursele reale ale şcolii, originalitate în abordarea conţinuturilor 

având ca ţintă atragerea şi motivarea elevilor  

• s-a urmărit dezvoltarea gândirii logice, problematizante prin înţelegerea noţiunilor, 

realizarea de corelaţii intra şi inter disciplinare, utilizarea conceptelor în contexte 

diferite,  elevii fiind astfel sprijiniţi să-şi îmbunătăţească rezultatele şcolare, să 

aibă încredere în forţele proprii şi să dobândească stimă de sine;  

• folosirea materialului intuitiv (planşe, mulaje, atlase) şi a unor auxiliare didactice 

moderne a devenit o practică frecventă, mai ales în activitatea învăţătorilor, 

accesibilizarea noţiunilor transmise s-a realizat şi prin integrarea materialului 

didactic, prin desfăşurarea orelor de curs în cabinete şi laboratoare, cât şi prin 

realizarea unor cabinete şi laboratoare prin efort propriu :  

• eficienţa evaluării formative s-a evidenţiat prin preocuparea cadrelor didactice 

pentru diversificarea şi folosirea unor forme variate de evaluare, tradiţionale şi 

alternative ; 

• conţinutul şi caracterul creativ, stimulativ al temelor de casă şi modul în care 

acestea contribuie la dezvoltarea competenţelor de adaptare şi integrare în diferite 

contexte sociale ;  

• ca urmare a cursurilor de formare, calificare şi a experienţei dobândite de către 

cadrele didactice, relaţia profesor-elev, manifestată într-un climat socio-afectiv 

prielnic, a determinat descoperirea şi dezvoltarea capacităţilor individuale ale 

elevilor; 

 

Puncte slabe 

• planificările anuale şi proiectarea unităţii de învăţare nu respectă reglementările 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ghidului metodologic, iar unele 

cadre didactice nu realizează planificarea unităţii de învăţare ; 

• utilizarea unor strategii didactice tradiţionale în defavoarea celor centrate pe elev, 

latura informativă fiind preponderentă, ceea ce determină lecţii monotone şi nivel 

scăzut de implicare al elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare;  

• conţinuturile ştiinţifice nu sunt structurate şi esenţializate în funcţie de 

capacităţile intelectuale ale elevilor, nu sunt adaptate la specificul şi 

particularităţile de vârstă şi de zonă, constatându-se chiar şi greşeli ştiinţifice; 
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• elevii au deprinderi slabe de muncă independentă, datorită organizării frontale a 

activitătii didactice, lipsind activităţile organizate pe grupe, perechi şi individual; 

• lipsa materialelor şi a auxiliarelor didactice determină caracterul pur informativ al 

lecţiilor; 

 

Puncte critice ale activităţii de inspecţie şcolară 

• Inspecţiile speciale sunt marcate de o anumită grabă din partea comisiilor, ceea ce 

conduce la o anumită doză de formalism; 

• Disfuncţii în aprecierea asupra unor activităţi care nu pot fi „surprinse” şi 

apreciate pe parcursul timpului afectat asistenţei la ore şi la alte activităţi 

didactice sau evitarea supraaprecierilor şi subaprecierilor care pot creea o falsă 

ierarhie a valorilor şcolii, nemulţumiri şi nedumeriri; 

• Suprapunerea sarcinilor de lucru în cazul celor mai mulţi inspectori (teritoriale, 

speciale, comisii de lucru, concursuri şcolare, anchete, sarcini suplimentare, 

probleme administrative, cursuri de perfecţionare, etc.) dezechilibrează activitatea 

şi capacitatea de lucru, organizarea timpului propriu, disponibilitatea pentru 

cereri speciale, priorităţi noi, concurente şi alocarea de timp şi interes personal în 

proiecte suplimentare pentru dezvoltarea proprie; 

• Insuficienta cooperare între inspectori pentru diferite specialităţi în privinţa 

rezolvării unitare a unor probleme de interes comun; 

• Lipsa de unitate în utilizarea metodelor şi a unor instrumente de lucru, în emiterea 

aprecierilor ca echipă; 

• Întocmirea unor rapoarte finale fără o discutare în detaliu în colectivul de 

inspectori a principalelor probleme reieşite din control, prilej cu care ar fi putut fi 

evidenţiate obiectiv aspecte ce se cer aprofundate şi ce ar susţine formularea unor 

aprecieri clare, globale şi neechivoce; 

• Rapoartele nu se disting prin note constructive, optimiste, de mobilizare a 

personalului controlat la o activitate mai susţinută şi de un nivel calitativ mai 

ridicat; 

• Reţinerea în acordarea unor calificative juste; 

• Părţile descriptive ocupă un loc prea mare în detrimentul concluziilor şi 

aprecierilor care ar trebui să fie preponderente în economia rapoartelor de 
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inspecţii. Unii inspectori sunt tentaţi să descrie amănunţit toate activităţile la care 

au participat, ceea ce creează materiale lungi, greoaie şi lipsite de valoare 

operaţională; 

• Măsurile, de regulă, sunt grupate în finalul rapoartelor şi proceselor verbale scrise, 

deşi pot fi înscrise la sfârşitul fiecărui capitol (aspect analizat) sau după încheierea 

analizei unei probleme; 

• Exemple puţine în unele rapoarte pentru ilustrarea suficientă şi concludentă a 

unor aprecieri; 

• Nu s-a realizat o pregătire în domeniul redactării, a stilului şi rigorilor exclusiv 

textuale şi lingvistice în alcătuirea rapoartelor, ceea ce creează dificultăţi 

inspectorilor care nu au o pregătire conceptuală, stilistică şi nu şi-au cristalizat un 

stil de redactare oficial convenit; 

• Nesiguranţă ori necunoaşterea terminologiei specifice didacticii specialităţii în 

special la debutanţi dar şi la cei în vârstă; 

• Reticenţă şi imprecizie în proiectarea unităţilor de învăţare; 

• Necunoaşterea organizării învăţării ghidate de obiective; 

• Predominanţa strategiilor frontale (expozitive, 75% din cazuri); 

• Nu se utilizează rezultatele evaluării pentru corecţii, ameliorări ori dezvoltări; 

• Lipsa de experienţă generează disfuncţii în proiectarea, asigurarea şi evaluarea 

actului didactic; 

• Persistenţa metodelor expozitive în predare; 

• Preponderenţa evaluării scrise; 

• Absenţa ori slaba pregătire metodică a profesorilor debutanţi; 

• Lipsa unor opţionale fundamentate pe nevoile elevilor, pe aptitudini (nu pe 

satisfacerea unor interese ale unor cadre didactice); 

• Utilizarea formală a evaluării prognostice; 

• Predominanţa funcţiei constatative (de măsurare) şi a celei selective (de ierarhizare) 

în evaluare; 

• Slaba pregătire a absolvenţilor de colegii (educatoare, învăţători); 

• Lipsa evaluărilor sumative la sfârşitul parcurgerii fiecărei unităţi de învăţare; 

• Unii profesori de liceu manifestă o indulgenţă nivelatoare în locul unei exigenţe 

ridicate şi dorite; 

• Teama de schimbare din partea unor cadre didactice; 
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• Slaba preocupare a cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor capabili de 

performanţă chiar în condiţiile în care elevii sunt interesaţi şi manifestă aptitudini 

specifice; 

• Scăderea pregătirii intelectuale a elevilor, în special în mediul rural; 

• Inconsecvenţe accentuate în evaluarea rezultatelor în lipsa unor standarde 

curriculare riguroase. 

 

Probleme constatate în cadrul inspecţiilor, conform rapoartelor de inspecţie 

              În cadrul activităţii personalului de control din Inspectoratul Şcolar, au existat 

probleme ce au determinat unele modificări în rezultatele inspecţiilor:  

• cooperare insuficientă între inspectori pentru deplasarea în grup pe anumite rute 

în judeţ;  

• lipsa unor instrumente de lucru unitare în activitatea de inspecţie;  

• planificare defectuoasă a inspecţiilor, determinând costuri suplimentare;  

• tipizarea rapoartelor conform MARODIS a dus la formalismul documentelor, fără  

posibilitatea evidenţierii unor aspecte foarte concrete personalizate;  

• acordarea cu mare uşurinţă a calificativului „foarte bine” în timp ce majoritatea 

cadrelor didactice s-ar situa doar la nivelul „bine”.  

 

Puncte forte ale inspecţiei, conform rapoartelor 

• aspectele şi tendinţele pozitive privind activitatea controlată sunt evidenţiate 

corect; cele negative sunt explicate prin cauze diverse;  

• documentele de inspecţie conţin referiri corecte privind situaţia din unitate la data 

controlului;  

• rapoartele surprind aspectele esenţiale din activităţile inspectate;  

• în documente sunt fundamentate recomandări şi măsuri privind activitatea 

managerilor şcolari şi a celorlalte cadre didactice;  

• rapoartele includ toate elementele stabilite prin MARODIS;  

• documentele inspecţiilor de revenire înregistrează aplicarea recomandărilor sau a 

măsurilor stabilite;  



                                                                                                                                                                                                                                 SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                           AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 - 124 -

• se înregistrează foarte multe activităţi extracurriculare şi extraşcolare.  

• proiectarea didactică,  

• insistenţa cadrelor didactice pentru realizarea învăţării;  

• utilizarea resurselor materiale pentru realizarea obiectivelor,  

• preponderenţa metodologiei moderne în activitatea la clasă;  

• evaluarea scrisă prin teste standardizate, cu barem de notare şi timp de lucru 

formativ;  

• evaluarea de tip formativ;  

• individualizarea învăţării;  

• utilizarea rezultatelor activităţii în studii şi comunicări ştiinşifice;  

• majoritatea cadrelor didactice au portofolii relevante, cu valoare instrumentală şi 

operaţională evidentă; 

• proiectarea didactică, 

• insistenţa cadrelor didactice pentru realizarea învăţării; 

• utilizarea resurselor materiale pentru realizarea obiectivelor, 

• preponderenţa metodologiei moderne în activitatea la clasă; 

• evaluarea scrisă prin teste standardizate, cu barem de notare şi timp de lucru 

formativ; 

• evaluarea de tip formativ; 

• individualizarea învăţării; 

• utilizarea rezultatelor activităţii în studii şi comunicări ştiinţifice; 

• majoritatea cadrelor didactice au portofolii. 

 

Puncte slabe de inspecţie, conform rapoartelor 

• formulări generale în rapoartele inspecţiilor RODIS;  

• aprecieri subiective privind activitatea managerială şi didactică pentru a nu 

sancţiona directorii şi cadrele didactice cu activitate slabă;  

• caracterul descriptiv al unor rapoarte de inspecţie, fără motivarea unor calificative 

acordate;  

• evitarea nominalizărilor în situaţii de practică şcolară negativă;  

• lipsa de coerenţă în aplicarea obiectivelor inspecţiilor RODIS sau tematice.  
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• activitatea didactică de nivel scăzut în unităţile de învăţământ din mediul rural, 

unde funcţionează cadre didactice fără specializarea necesară postului;  

• nu se enunţă/precizează obiectivele operaţionale ale lecţiilor şi nu se face 

verificarea gradului de realizare al acestora la finalul lecţiilor;  

• predominanţa metodelor expozitive frontale, excesiv verbalizate;  

• nesiguranţă în utilizarea terminologiei specifice didacticii specialităţii;  

• polarizări accentuate în pregătirea iniţială a absolvenţilor de colegii universitare;  

• activitate insuficientă pentru promovarea elevilor capabili de performanţă;  

• inerţie, rutină, lipsă de curaj novator, automulţumire şi reticenţe în identificarea 

propriilor nevoi de dezvoltare profesională; 

 

Concluzii, propuneri de ameliorare 

• la data prezentului raport învăţământul ilfovean reuşeşte cu greu să se desprindă 

de practicile rutiniere ale perioadei trecute şi să se orienteze  spre diagnosticarea 

corectă a realităţii din sistem;  

• activitatea de inspecţie şcolară din anul şcolar încheiat s-a desfăşurat conform 

graficelor.  

• cantitatea inspecţiilor efectuate  la sfârşitul anului şcolar demonstrează o 

activitate febrilă din partea inspectorilor, cu o încărcare ce poate duce la scăderea 

calităţii inspecţiei şcolare.  

• proiectarea inspecţiilor pe baza unei perspective privind unităţile şcolare (3-4 ani);  

• inspecţia de oricare tip să fie anunţată, iar obiectivele acesteia să fie cunoscute în 

unitate;  

• creşterea numărului  inspecţiilor de specialitate în raport cu inspecţiile de tip  

RODIS;  

• inspecţiile tematice să conţină un număr de indicatori mai redus şi să crească 

numeric; 

• respectarea strictă a codului de conduită al inspectorilor în realizarea tuturor 

tipurilor de inspecţie; 

• diminuarea numărului de inspecţii realizate de metodişti; 
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• utilizarea termenilor şi mărimilor operaţionale care să permită o interpretare mai 

clară a calităţii, eficienţei şi a valorii adăugate ale procesului educaţional; 

• accentuarea caracterului evaluativ al raportului de inspecţie în relatie cu 

indicatorii propuşi; 

• creşterea culturii manageriale, organizatorice, didactice şi de specialitate a 

inspectorilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ; 

• redactarea rapoartelor lunare de analiză a calităţii inspecţiilor realizate şi pe baza 

acestora a rapoartelor de sinteză privind evaluarea şi monitorizarea inspecţiei 

şcolare; 

• realizarea unor analize comparative a rezultatelor obţinute la inspecţia şcolară în 

scopul proiectării unor intervenţii reglatoare; 

• eliminarea inconsecvenţelor în acordarea calificativelor, atât pentru cadrele 

didactice, pentru directori cât şi pentru aspectele din RODIS. 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE 

1. Fiecare manager de şcoalã , care se regãseşte cu puncte slabe în raport va elabora , în 

termen de o sãptãmânã, un plan de mãsuri care vizeazã îmbunãtãţirea componentelor 

menţionate şi indicatorii de monitorizare a acestora; 

2. În şcolile cu predare preponderent tradiţionalistã, directorii vor realiza mai multe 

asistenţe la ore, vor promova metodele moderne de învãţare, vor consilia cadrele didactice 

în acest sens, vor promova experienţele pozitive şi le vor sancţiona pe cele negative, vor 

realiza un parteneriat mai strâns cu pãrinţii în vederea îmbunãtãţirii rezultatelor şcolare 

ale elevilor; 

3. Cadrele didactice vor fi ajutate sã înţeleagã, atunci când este cazul, prin consiliere, 

prin îndrumare spre participare la activitãţi metodice sau de formare continuã, cã 

rezultatele generale ale unei şcoli depind de fiecare şi de modul în care se lucreazã în 

echipã, de relaţia profesor-elev-pãrinţi, de gãsirea unor soluţii particulare de rezolvare a 

problemelor şi nu de aplicarea generalã şi îngust privitã a unor reglementãri; 

4. Standardele educaţionale vor fi adaptate la filiera, profilul şi specializarea claselor de 

elevi, la nivelul de dezvoltare psiho-emoţionalã şi cognitivã a acestora, în aşa fel încât 
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activitatea cadrelor didactice sã se regãseascã în unitãţile de progres mãsurabile la elevi 

şi nu în procent de elevi corigenţi sau de note la tezã sub 4, care depãşesc cu mult 50% 

din efectivele unor clase ; 

5. Relaţia profesor-elev va fi dirijatã în sensul responsabilizãrii elevilor pe parcursul 

tuturor secvenţelor de învãţare,a deplasãrii accentului de pe învãţãmântul informativ pe 

cel formativ, ca valenţã a unui management al clasei eficient; 

6. În dezvoltarea personalã, elevii trebuie sã gãseascã în şcoalã sprijin şi consiliere în 

favoarea maturizãrii lor ca adulţi echilibraţi şi buni cetãţeni şi alegerii rutei de dezvoltare 

profesionalã spre anii terminali; 

7. Imbunătăţirea conducerii operaţionale în utilizarea concretă şi coordonarea resurselor 

umane şi materiale, în vederea aplicării planului managerial stabilit şi a obţinerii 

rezultatelor scontate ; 

8. Eficientizarea exercitării funcţiei de control şi diversificarea instrumentelor de 

evaluare; 

9. Responsabilizarea colectivelor didactice în asumarea politicilor educaţionale a şcolii; 

10.Implicarea cadrelor didactice în activităţi de perfecţionare( la nivelul unităţii şi prin 

C.C.D.) ; 

11.Formarea şi responsabilizarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi desfăşurarea de 

proiecte finanţate; 

12.Asigurarea unităţii de viziune în proiectarea didactică, la nivelul unităţii, şi 

respectarea metodologiei în vigoare cu privire la structura unităţii de învăţare ; 

13.Organizarea lecţiei pe baza obiectivelor/competenţelor clar definite şi explicate elevilor, 

încurajarea învăţării autonome, centrate pe elev, învăţarea în grup/perechi şi învăţarea în 

diferite contexte, stimularea elevilor să pună întrebări; 

14.Folosirea materialului didactic şi auxiliar, a laboratoarelor şi cabinetelor;  

15.Folosirea eficientă a temelor pentru acasă în vederea consolidării şi extinderii 

învăţării; diferenţierea şi corelarea lor cu modelele de la evaluările finale; 
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16.Aplicarea principiilor incluziunii la nivelul clasei de elevi; 

17.Organizarea şi defăşurarea în bune condiţii a tuturor fazelor olimpiadelor şcolare, 

pregătirea suplimentară a elevilor participanţi; 

18.Pregătirea şi realizarea simulărilor în vederea susţinerii tezelor cu subiect unic, a 

examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a competenţelor profesionale 

nivelul 1,2 şi 3;   

19.Implicarea elevilor în realizarea de proiecte europene, naţionale şi local. 

INDICATORI DE BUNE PRACTICI 

• Toate cadrele didactice sunt conştiente şi acceptã cã vor preda la clase diverse din 

punct de vedere cultural şi etnic dar şi al atitudinilor, aptitudinilor şi 

competenţelor dobândite; 

• Clasele se formeazã nepreferenţial, elevii nu sunt segregaţi etnic sau social, şcoala 

asigurã un mediu echitabil pentru educaţia tuturor copiilor; 

• Cadrele didactice au competenţe corespunzãtoare înţelegerii existenţei barierelor 

sau dificultãţilor de învãţare, înţelegerii diversitãţii şi acceptãrii copiilor cu cerinţe 

educative speciale; 

• Elevii şi pãrinţii acestora sunt consiliaţi corespunzãtor pentru a înţelege şi accepta 

diversitatea şi nediscriminarea , pentru a accepta şi a se integra într-o societate 

multiculturalã, pãrinţii sunt sensibilizaţi pentru a-şi asuma responsabilitatea 

implicãrii, alãturi de şcoalã, în educarea corespunzãtoare a copiilor lor; 

• Toate cadrele didactice pot utiliza o gamã de strategii şi metodologii didactice 

diferite, care acoperã toate stilurile de învãţare; 

• Produsele rezultate din activitatea elevilor sunt expuse în toate clasele, sunt 

valorizate corespunzãtor şi contribuie la creşterea stimei de sine a elevilor; 

• Cadrele didactice cunosc strategii pentru a modifica activitãţile, în aşa fel încât, 

toţi elevii sã poatã lua parte la toate activitãţile, aceştia având acces egal la toate 

materialele didactice disponibile; 

• În şcoalã existã programe de educaţie remedialã pentru elevii care au nevoie; 



                                                                                                                                                                                                                                 SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                           AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 - 129 -

• Toate cadrele didactice îşi însuşesc modelul de abordare pozitivã al evaluãrii 

elevilor, de încurajare şi stimularea a creşterii încrederii în forţele lor proprii şi nu 

noteazã elevii în scop punitiv sau pãrtinitor; 

• În şcoalã se pune accent , în primul rând, pe resursa umanã, singura care poate 

genera şi realiza schimbarea iar pentru a face faţã schimbãrilor aceastã resursã 

trebuie permanent motivatã şi formatã ; 

• În şcoalã existã programe care asigurã creşterea motivaţiei elevilor pentru 

schimbare şi în primul rând pentru educaţie, care sporesc încrederea acestora în 

şcoalã, ca sursã de asigurare şi garantare a succesului; 

• Efectivitatea se manifestã prin aducerea reformei la nivelul practicii educaţionale 

concrete, de schimbare a relaţiei profesor-elev, de schimbare a comportamentului 

educatorilor, de îmbunãtãţire a performanţelor elevilor prin modul în care aceştia 

se integreazã în societate şi contribuie la dezvoltarea ei. 

Având în vedere constatările rezultate în urma activităţii de îndrumare şi control, 

ar fi indicată o reconsiderare a întregului demers didactic la baza căruia să stea ideea că 

informaţiile dobândite de către elevi în procesul de învăţământ nu reprezintă finalităţile 

acestuia, ci instrumente pentru o cunoaştere şi dezvoltare prin efort individual în vederea 

integrării în ciclurile superioare de învăţământ şi în viaţa socială. 
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CAPITOLUL IX 
UNITĂŢI CONEXE  

ALE INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 

 

1. Obiectivele stabilite în planul managerial pentru anul şcolar 2007 -2008. 

Pentru stabilirea obiectivelor strategice prioritare în domeniul dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice din judeţul Ilfov în anul 2007 – 2008 s-au avut în 

vedere: Direcţiile strategice  ale M.Ed.C.T. până în 2010; Analiza SWOT privind 

activitatea de formare continuă din judeţul Ilfov; Particularităţile sistemului de 

învăţământ ilfovean; Eforturile depuse pentru furnizarea unor servicii de formare 

continuă bazate pe calitate şi creşterea prestanţei profesionale. 

 Dezvoltarea imaginii instituţiei  

Proiectarea managerială a direcţiilor strategice ale C.C.D. Ilfov au fost axate pe 

următoarele obiective: 

1. Monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate prin C.C.D. din punct de vedere 

calitativ şi nu cantitativ.   

2. Proiectarea unui complex de activităţi care să faciliteze creşterea capacităţii 

instituţionale de a elabora şi gestiona programe/proiecte educaţionale, în perspectiva 

refacerii infrastructurii şcolare, granturi şcolare, parteneriate europene, dezvoltare 

profesională etc.  

3. Amplificarea preocupărilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

perfecţionare, formare/dezvoltare profesională a managerilor şcolari, a personalului 

didactic şi didactic auxiliar din judeţul Ilfov. 
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4. Diversificarea şi amplificarea strategiilor canalizate pe promovarea unei imagini 

instituţionale cât mai favorabile. 

5. Stimularea preocupărilor formativ-didactice pentru cunoaşterea şi respectarea 

legislaţiei şcolare în vigoare şi valorificarea concretă, la nivel judeţean şi local, a 

reglementărilor elaborate de M.Ed.C.T.   

6. Valorificarea superioară a tuturor resurselor generate de parteneriatul dintre C.C.D. 

şi unităţile de învăţământ, pe de o parte şi alte instituţii şi O.N.G-uri, care manifestă 

interese şi preocupări în interiorul perimetrului educaţional, pe de altă parte.  

7. Concentrarea unei mari părţi din preocupările noastre pe formarea cadrelor didactice 

în scopul rezolvării unor probleme complexe care vizează îmbunătăţirea accesului la 

o educaţie de calitate pentru elevii din mediul rural precum şi punerea în practică a 

unor programe de recuperare şcolară în unităţile de învăţământ cu populaţie 

majoritară rromă.  

8. Valorificarea superioară a ofertei şi activităţilor axate pe asimilarea şi aprofundarea 

limbajului informatic, utilizarea tehnicilor informaţionale computerizate şi a softurilor 

educaţionale în direcţia îmbunătăţirii prestaţiei profesionale a cadrelor didactice din 

judeţul Ilfov în activitatea cu elevii. 

9. Monitorizarea strategiilor direcţionate pe oportunităţile generate de aderarea 

României la grupul ţărilor din Uniunea Europeană.  

10. Dirijarea unora dintre preocupările noastre pe fluxul stimulării participării cadrelor 

didactice la activităţile destinate petrecerii timpului liber într-un mod cât mai plăcut şi 

cu evidente valenţe formative. 

Având în vedere atât obiectivele proiectate cât şi direcţiile orientative stabilite, 

am urmărit să creăm o mare diversitate de oportunităţi pentru ca fluxul de informaţii 

distribuite în teritoriu să se regăsească în pregătirea şi prestaţia profesională, la un nivel 

superior, a tuturor cadrelor didactice ilfovene. Iar aceasta să se evidenţieze în mai buna 

pregătire a elevilor din şcolile judeţului Ilfov. 

Gradul de realizare a obiectivelor stabilite în planul managerial a atins în 

majoritatea cazurilor cotele cele mai înalte: 

a. S-a urmărit în principal dezvoltarea activităţilor formativ-didactice 

centrate pe beneficiari prin asigurarea resurselor didactico-materiale şi a 

condiţiilor pentru o educaţie de calitate. 
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  b. Oferta de formare continuă  pentru cadrele didactice ilfovene a fost 

adaptată conform cerinţelor şi intereselor acestora. În acest sens s-au organizat, 

derulat şi evaluat următoarele programe: 

 Managementul proiectelor: program acreditat de C.N.F.P., 60 ore, 15 credite; 

 Educaţie interculturală: program acreditat de fundaţia PHEONIX, desfăşurat 

în parteneriat cu C.C.D. Ilfov 

 Managementul proiectelor de cooperare europeană – program de formare 

continuă propus de I.S.J. Ilfov – compartimentul integrare europeană 

programe comunitare 

 c. Dezvoltarea profesională  s-a desfăşurat în principal după următoarele 

criterii: 

- propunerile şi recomandările inspecţiei şcolare; 

- doleanţele şi solicitările cadrelor didactice;  

- timpul şi disponibilitatea formatorilor 

- echipa organizatoric-administrativă a C.C.D. Ilfov; 

- resursele materiale şi financiare disponibile; 

d. În cadrul strategiilor canalizate pe promovarea unei imagini 

instituţionale cât mai favorabile am avut  în vedere:  

- calitatea şi diversitatea ofertei de programe de formare continuă cuprinsă în 

portofoliul ,,Casa Ilfoveană”; 

- prestanţa profesională şi competenţa salariaţilor C.C.D. Ilfov; 

- performanţele obţinute de cadrele didactice formabile prin programe de 

formare continuă derulate prin C.C.D. , în activitatea cu elevii; 

- feed-back-ul obţinut din teritoriu; 

- relaţiile de parteneriat încheiate cu alţi parteneri educaţionali şi cu influenţă 

pozitivă asupra activităţii C.C.D. Ilfov. 

- Promovarea activităţilor organizate de C.C.D. Ilfov în mass-media (presa, TV) 

şi  comunitatea locală. 

e. Preocupările formativ-didactice pentru cunoaşterea şi respectarea 

legislaţiei şcolare   şi  a reglementărilor elaborate de M.Ed.C.T.  s-au realizat prin: 

- desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creativitate didactică; 
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- dezbateri pe tema noii legi a învăţământului şi statutul personalului  

didactic; 

- derularea unor programe de formare continuă . 

f. Parteneriatul dintre C.C.D. şi unităţile de învăţământ, pe de o parte şi 

alte instituţii şi O.N.G-uri, care manifestă interese şi preocupări în interiorul 

perimetrului educaţional, pe de altă parte s-a amplificat şi diversificat în acest an 

şcolar. Principalii parteneri ai C.C.D. Ilfov au fost : I.S.J. Ilfov, I.S.E., Siveco România 

S.A., C.J.A.P. Ilfov, C.J.R.A.E., Prefectura Ilfov, Consiliul Judeţean Ilfov, Direcţia de 

Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional a Judeţului Ilfov, Asociaţia Ecologie–Sport-Turism, 

Poliţia locală şi judeţeană, Societatea pentru Învăţătura Poporului Român, Unicef 

România, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Ecologică, Universitatea 

Bucureşti, Fundaţia Phoenix, Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, 

Fundaţia E.O.S. Timişoara, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Inspectoratul Şcolar 

al Regiunii Ruse(Bulgaria)-Grădiniţa Snejanka Ruse, Fundaţia „Tineri pentru tineri” , Casa 

Corpului Didactic Sibiu, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Bucureşti, Asociaţia 

Culturală Bulgară „Sedeanka” Brăneşti etc. 

         Dintre preocupările noastre privind formarea cadrelor didactice în scopul 

rezolvării unor probleme complexe care vizează îmbunătăţirea accesului la o 

educaţie de calitate pentru elevii din mediul rural precum şi punerea în practică a 

unor programe de recuperare şcolară în unităţile de învăţământ cu populaţie 

majoritară rromă exemplificăm: 

În cadrul proiectului ,,Accesul la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, în judeţul 

Ilfov au fost identificate 10 şcoli pilot care au fost monitorizate de viitori formatori în acest 

domeniu, sub îndrumarea echipei PHARE de la  unitatea de implementare a proiectului. 

Cele 10 cadre didactice din judeţul Ilfov au participat la  ultimul stagiu de formare 

continuă organizat de M.Ed.C.T. în septembrie 2007 la Poiana Braşov. În luna iulie 2007 

a fost depus la C.N.F.P. pentru acreditare programul ,,Educaţie Interculturală” în care 

C.C.D. Ilfov este instituţie parteneră cu UNICEF şi Fundaţia Phoenix şi în luna decembrie  

2007  programul a fost acreditat derulându-se deja primele cursuri de formare la care s-

au înscris 139 de cadre didactice finalizând programul 93 de cursanţi.  

În luna iulie a acestui an Casa Corpului Didactic Ilfov a obţinut şi acreditarea 

programului „Educaţie incluzivă” care se va desfăşura începând cu noul an şcolar. 
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  În cadrul activităţilor axate pe asimilarea şi aprofundarea 

limbajului informatic, utilizarea tehnicilor informaţionale computerizate şi a 

softurilor educaţionale în direcţia îmbunătăţirii prestaţiei profesionale a 

cadrelor didactice din judeţul Ilfov în activitatea cu elevii  C.C.D. Ilfov a 

desfăşurat următoarele programe: 

- Şcoala Mileniului III - ,,Tehnologia Informaţiei Computerizate- program 

acreditat: 90 ore, 30 credite 

- Iniţiere IT şi Utilizare AeL- program acreditat de SIVECO România S.A. 

pentru C.C.D.-uri: 46 ore, 12 credite 

- Intel-teach.Instruirea în societatea cunoaşterii - program acreditat de 

SIVECO România S.A. pentru C.C.D.-uri: 89 ore, 25 credite 

          De asemenea, a fost reacreditat programul „Tehnologia Informaţiei Computerizate” 

având ca locaţii sediul C.C.D. şi filialele sale venind astfel în întâmpinarea solicitărilor 

formabililor de apropiere geografică privind derularea programelor de formare continuă.  

 Strategiile direcţionate pe oportunităţile generate de aderarea 

României la grupul ţărilor din Uniunea Europeană au vizat o serie de activităţi  

în care s-au evidenţiat aspectele pozitive ale învăţământului european, asemănări şi 

deosebiri  între sistemul educativ european şi cel românesc. Dintre aceste activităţi 

menţionăm expoziţia ,, Casa noastră Europa” desfăşurată pe 9 mai.  

 Dintre preocupările noastre care au vizat stimularea participării 

cadrelor didactice la activităţile destinate petrecerii timpului liber într-un mod 

cât mai plăcut şi cu evidente valenţe formative enumerăm: 

- Excursia cadrelor didactice  de 3 zile la Balcik şi Delta Dunării ; 

- Concursul cultural-artistic de interpretare vocală şi instrumentală  al cadrelor 

didactice „Colegii la catedră-artişti pe scenă”; 

- Concursul judeţean de tenis de masă şi şah „Mingea de celuloid” şi „Isteţime şi 

răbdare”; 

- Concursul interjudeţean „Trofeul multisport” : întreceri sportive ale cadrelor 

didactice din judeţele Teleorman, Dâmboviţa, Călăraşi şi Ilfov 

- Concursul judeţean „Revista şcolară ilfoveană 2008” 

- Organizarea simpozionului interjudeţean ,,Folclor fără frontiere”cu participarea  

unor invitaţi din judeţul Călăraşi şi participarea la „parada măştilor”. 
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- Organizarea unor reprezentaţii pe scena C.C.D.-ului a trupei de teatru „Valah” 

din Giurgiu. 

- Sărbătorirea unor evenimente deosebite din viaţa salariaţilor C.C.D. 

- Organizarea unor activităţi cultural-artistice de către cadrele didactice ilfovene 

cu elevii, în sediul C.C.D. Ilfov, cu prilejul sărbătoririi unor zile festive. 

În cadrul procesului complex de analiză şi evaluare a activităţii C.C.D. Ilfov, pentru 

activitatea organizată şi desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2007-2008, urmărită prin 

filtrul exigent al obiectivelor stabilite şi al gradului de realizare a acţiunilor proiectate, am 

avut în atenţie următorii parametri: 

- modul cum a fost evaluată, apreciată şi cuantificată activitatea instituţiei 

noastre de către I.S.J. Ilfov; 

- rezultatele controlului tematic desfăşurat de reprezentanţii M.Ed.C.T. în cadrul 

C.C.D. Ilfov (31 iulie 2007); 

- evaluarea prestaţiei profesionale a directorului C.C.D. efectuată la nivelul I.S.J. 

şi M.Ed.C.T. 

- feedback-ul primit din unităţile şcolare ilfovene şi de la diverşi parteneri 

educaţionali; 

- aprecierile, evaluările şi calificativele anuale ale salariaţilor C.C.D. 

În mai multe rânduri, atât în cadrul şedinţelor de lucru, dar, mai ales în cadrul 

Consiliilor de administraţie am analizat şi apreciat gradul de îndeplinire a măsurilor 

stabilite în programele manageriale (anuale, semestriale, pe compartimente). 

Cu aceste ocazii au fost evidenţiate succesele deosebite obţinute şi au fost stabilite 

sarcini concrete pentru îmbunătăţirea unor activităţi în concordanţă cu solicitările 

acestor perioade. Aşa s-a ajuns la concluzia că în finalul perioadei analizate să putem 

evidenţia performanţele superioare, în comparaţie cu etapele precedente şi să putem 

susţine că am obţinut rezultate care să permită acordarea unor calificative superioare 

pentru întreaga activitate din C.C.D. Ilfov pe perioada anului şcolar 2007-2008. 

1. Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al 

derulării proiectului bilateral româno-francez „Educaţie pentru informaţie în mediul 

rural defavorizat”, înfiinţate în judeţ, conform: OM 4961/28.08.2006, OM 

330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008:  
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Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară/ 

Localitatea 

Stadiul  CDI OBS. 

1 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 AFUMAŢI 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

2 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 BALOTEŞTI 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

3 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 BERCENI 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

4 CASA CORPULUI DIDACTIC 
ILFOV - BRĂNEŞTI 

  finalizat  OM 330/13.02.2007 

5 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 CLINCENI 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

6 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 DĂRĂŞTI – IF. 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

7 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 GRUIU 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

8 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 MOARA VLĂSIEI 

 finalizat OM 330/13.02.2007 

9 Şcoala cu clasele I-VIII 

NR. 1 PERIŞ 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

10 Liceul Teoretic „M. 
Kogălniceanu” SNAGOV 

  finalizat OM 330/13.02.2007 

11. Şcoala cu clasele I-VIII  

NR. 1 BRAGADIRU 

  finalizat OM 4961/28.08.2006 

12. Grupul Şcolar „Vintilă 
Brătianu” 

DRAGOMIREŞTI-VALE 

  finalizat OM 4961/28.08.2006 

13. Liceul teoretic cu clasele I-XII 
„Alexandru Rosetti” VIDRA 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 

14. Şcoala cu clasele I-VIII NR. 1  

ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 
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15. Şcoala cu clasele I-VIII NR. 1  

JILAVA 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 

16. Colegiul Silvic „Theodor 
Pietraru” BRĂNEŞTI 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 

17. Şcoala cu clasele I-VIII NR. 1  

GĂNEASA 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 

18. Şcoala cu clasele I-VIII NR. 1  

DOMNEŞTI 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 

19. Şcoala cu clasele I-VIII NR. 1  

CERNICA 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 

20. Şcoala cu clasele I-VIII NR. 1  

TUNARI 

în curs de 
amenajare 

OM 3354/03.03.2008 

 

2. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

a. Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de Centrul Naţional 

de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar: 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei de 
acreditare Public ţintă Nr. 

credite 
Nr. 

participanţi 

Şcoala 
Mileniului III- 
,,Management 
şi comunicare” 

32 7/18.02.2004 

 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar 

30 42 

Şcoala 
Mileniului III- 
„Tehnologia 
Informaţiei 
Computerizate” 

82/19.12.2003 

reacreditat prin 
decizia 

109/07.07.2008 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar 

30 20 

Managementul 
proiectelor 54/30.06.2006 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar 

15 71 
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Manager Şcolar 
Ilfovean 32/23.03.2005 

 

Cadre 
didactice cu 
funcţii de 
conducere 

30 23 

Educaţie 
incluzivă 103/07.07.2008 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar 

25 - 

 

b. Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de C.N.F.P. şi derulate prin 

C.C.D. 

Furnizorul 

programului 

Denumirea 

programului 

 

 

Nr. 

decizi-
ei de 

acredi-
tare 

 

Public 

ţintă 

 

Nr. 
cre-

dite 

 

Nr. 
partici-

panţi 

 

SIVECO 

România S.A. 

Iniţiere IT şi 

AEL 

122/ 

15.11.2

005 

Cadre 

didactice 

din 

învăţă- 

mântul 

preuniver-

sitar 

13 23 

SIVECO 

România S.A. 

Intel Teach. 

Instruirea  în 

societatea 

cunoaşterii 

132/07

.11.200

7 

Cadre 

didactice 

din 

învăţă- 

mântul 

preuniver-

sitar 

25 61 

FUNDAŢIA Educaţie 195\18 Cadre 25 139 
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PHOENIX interculturală .12.200

7 

didactice 

din 

învăţă- 

mântul 

preuniver-

sitar 

 

c. Programe de formare continuă datorate reformei, propuse de direcţiile şi 

instituţiile afiliate M.Ed.C.T. organizate prin Casa Corpului Didactic Ilfov 

Nr. 
crt. 

Tema programului Nr. adresei 
M.Ed.C.T. 

Grup ţintă Durata Nr. 
cursanţi 

1. 

Educaţie pentru 
informaţie în 
mediul rural 
defavorizat- C.D.I. 

28088/10.03.2008 
Directori şi 
profesori 
documentarişti 

48 ore 16 

2. Rromanipen 
educaţional  24003/14.05.2008 

Cadre didactice 
nerrome care 
lucrează cu 
rromi 

16 ore 60 

 

d. Programe de formare continuă din oferta  de programe a C.C.D., avizată de 

M.Ed.C.T. 

Nr. 
Crt. TEMA 

Durata 

(nr. ore) 

Nr.  

cursanţi 

Cost 

total 

 

Cost  

Ora/cur-
sant 

 

1. Didactica Specialităţii disciplinelor 
tehnice 

40 16 1416 25,29 

2. Consiliere şi orientare şcolară 24 360 15983 41,62 

3.  Istoria evreilor.Holocaustul 24 15 962 24,67 
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4. Managementul proiectelor  de cooperare 
europeană 

40 44 1026 12,21 

5.  Abilitare curriculară pentru ciclul 
primar 

24 60 1146 13,64 

 

4. ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE 

DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/schimb
uri de experienţă 

Locul 
desfăşurării 
activităţii(C.
C.D., filiale, 
CDI, unităţi 
de 
învăţământ) 

Nr. 
parti 

cipanţi 

1. „Flori pentru bunici” Program artistic organizat cu 
ocazia Zilei internaţionale a 
persoanelor vârstnice  

C.C.D. 65 

2.  „Bătrâneţi liniştite” Dezbatere privind pensiile 
private obligatorii 

C.C.D.   25 

3.  “Şanse egale pentru 
toţi” 

 Simpozion în cadrul 
Festivalului Internaţional al 
Şanselor Tale 

C.C.D. 60 

4.  “Copiii au drepturi” 

 

Simpozion cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Drepturilor 
Copilului 

C.C.D. 

 

55 

 

5.“Dualismul 
educaţional Şcoala-

Muzeu 

Colocviu C.C.D. 38 

6. Alcoolul nu te face 
mare 

Caravana (invitat dr. Cristian 
Andrei) 

C.C.D. 70 

7.  Târgul  de lansare 
a firmelor de exerciţiu 

din judeţul Ilfov 

Activitate de diseminare şi 
informare 

 C.C.D. 60 

8. Biblioteca – Centru 
de documentare şi 

informare 

Activitate metodică cu 
bibliotecarii 

C.C.D. 50 

9. Folclor fără 
Frontiere 

Simpozion Brăneşti 100 

10. Trecut şi prezent 
în şcoala ilfoveană 

Simpozion C.C.D. 30 
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11. Revistele şcolare şi 
rolul lor în afirmarea 

şcolii 

Schimb de experienţă C.C.D. Ilfov 35 

12. Imagini didactice 
ilfovene 

Expoziţie C.C.D. 8 unit. 
şcolare 

 

 

 

13. Săptămâna C.C.D. 
Ilfov 

a. LUNI 
-Parteneri şi parteneriat 
educaţional (ed. a VI a) - 
dezbatere 

C.C.D. 45 

b. MARŢI 
-Evenimente şi Personalităţile 
anului (ed. a IV a)- simpozion 

C.C.D. 20 

c. MIERCURI 
- Ilfov-cununa cu diamante (ed. 
a IX a)   - simpozion 

Mănăstirea 
Pasărea 

43 

d. JOI 
- Cercetare ştiinţifică şi 
creativitate didactică (ed. a VI 
a)- sesiune de comunicări 
ştiinţifice 

C.C.D. 25 

e. VINERI 
-  Trofeul Multisport (ed. a I a)- 
concurs  interjudeţean de 
activităţi sportive 

C.C.D. 40(din 4 
judeţe) 

f. SÂMBĂTĂ 
- Finala concursurilor judeţene 
de şah şi tenis de masă: 
concurs sportiv (ed. a V a) 

- Stelele scenei: concurs artistic 
al cadrelor didactice 

C.C.D. 82 

14. Confluenţe Şedinţele cenaclului literar  Mogoşoaia 42 

15.Sănătatea 
pământului-sănătatea 

noastră 

Simpozion (ed. a VI- a) cu 
ocazia zilei internaţionale a 
mediului 

C.C.D. 43 

16. Ingeniozitate 
didactică 

Expoziţie pe tema creaţiei 
didactico-ştiinţifice 

C.C.D. 42 

17. Când natura e 
curată florile-nfloresc 

Expoziţie pe teme ecologice C.C.D. 35 

18. Casa noastră 
Europa 

 Expoziţie  dedicată zilei 
Europei 

 C.C.D.  35 

19. Cărtea- izvor de  Activitate metodică a  Baloteşti 51 
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educaţie 

 

bibliotecarilor şcolari 

20. Un zâmbet, o floare 

 

Sărbătorirea unor evenimente 
deosebite din viaţa şi activitatea 
salariaţilor 

C.C.D. 12 

 

21. Stelele scenei 

Spectacol în cadrul C.C.D. 
oferit de   Teatrul Valah din 
Giurgiu 

C.C.D. 50 

 

8. PARTENERIATE 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 
programului 

Parteneri Forma de finalizare 

Din ţară Internaţionali 

1. „Alcoolul nu te face 
mare” 

Asociaţia „Berarii 
României” 

 Caravana cu doctorul 
Cristian Andrei 

2. „Educaţie şi 
cultură” 

Direcţia de Cultură, 
Culte şi Patrimoniu a 
Judeţului Ilfov 

 Sponsorizarea 
concursului artistic al 
cadrelor didactice 
„Colegii de la catedră-
artişti pe scenă” 

3. Trofeul 
„Multisport” 

Fundaţia Română 
„Sportul pentru toţi” 

 Organizarea unui 
turneu interjudeţean 
de întreceri sportive a 
cadrelor didactice 

4. Târgul  de lansare 
a firmelor de 
exerciţiu din 
judeţul Ilfov 

Grupul Şcolar Agricol 
„Cezar Nicolau” 
Brăneşti 

 Organizarea etapei 
judeţene a 
concursului de 
prezentare a firmelor 
de exerciţiu 

5. Impreună pentru o 
Europă mai bună  

ISJ Ilfov, Primăria 
Oraşului Buftea 

Primăria oraşului 
Ruse,Inspectorat
ul Şcolar al 
Regiunii Ruse 

Schimb de experienţă, 
vizite reciproce 

6. Formarea şi 
calificarea 
mediatorilor 
şcolari 

Colegiul Naţional 
Pedagogic „ Ghe. 
Lazăr” Cluj-Napoca 

 Cursuri de formare a 
mediatorilor şcolari 

7. Aventură în natura Asociaţia Ecologie 
Sport-Turism 

 Organizarea unor 
programe ecoturistice 
şi sportive 
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CCCEEENNNTTTRRRUUULLL   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEEAAANNN   DDDEEE   RRREEESSSUUURRRSSSEEE   

ŞŞŞIII   DDDEEE   AAASSSIIISSSTTTEEENNNŢŢŢĂĂĂ   EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ   

 

Şcoala, ca multe alte instituţii din România, în ultimii ani, a suferit modificări 

importante, prin încercarea de a ţine legătura cu marile schimbări sociale, profesionale şi 

economice ale societăţii, în eforturile de adaptare la standardele de calitate, specifice 

integrării în Uniunea Europeană. 

A se adresa beneficiarilor direcţi cu care lucrează, elevi şi părinţi, a răspunde 

nevoilor lor obiective, a se adapta activ comunităţii şi spaţiului socio-cultural în care 

funcţionează sunt doar câteva aspecte de care ţine cont şcoala de azi, ca una din cele mai 

importante surse de progres. 

Cum putem construi un sistem educaţional în care toate şcolile năzuiesc să ofere 

„educaţie pentru toţi”? Un sistem incluziv recunoaşte dreptul tuturor copiilor de a fi 

educaţi împreună şi consideră că educaţia tuturor copiilor este la fel de importantă, că 

aceştia pot şi trebuie să fie educaţi împreună dacă urmează să trăiască împreună şi că 

şcoala trebuie să fie pregătită să se schimbe pentru a răspunde nevoilor copiilor pe care îi 

educă. 

Astăzi, în toate contextele naţionale diferite în care se aplică, mesajul de bază al 

educaţiei incluzive este că educaţia de bună calitate reprezintă un drept fundamental al 

omului şi copiii au dreptul la educaţie de masă. 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov, ca unitate conexă  

a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, a coordonat şi monitorizat, la 

nivel judeţean, activitatea şi serviciile oferite de către: 

• Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Ilfov (centru care 

coordonează activitatea celor 30 de cabinete de asistenţă psihopedagogică din 

judeţ) 

• Centrul şi cabinetele logopedice interşcolare (în judeţul Ilfov funcţionează 5 

cabinete de logopedie) 
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• Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (CSEI Periş, CSEI Voluntari, 

CSEI Tâncăbeşti) 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov este subordonat  

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi coordonat de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Ilfov  

Prin specificul activitătii instituţiei, responsabilităţile Centrului Judeţean de Resurse 

şi de Asistenţă Educaţională Ilfov sunt următoarele: 

 Coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile 

educaţionale realizate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar mai sus 

amintite; 

 Evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă 

psihopedagogică şi din centrele logopedice precum şi mediatorii şcolari; 

 Realizează studii şi cercetări privind: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei 

forţei de muncă şi implementarea strategiilor moderne de predare-învăţare-evaluare 

în actul didactic; 

 Realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-

ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar; 

 Participă la formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice prin identificarea nevoii 

de formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop; 

 Informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive; 

 Informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera; 

 Facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu 

comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe. 

 Realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor. 

În acest context, C.J.R.A.E. Ilfov şi-a definit şi proiectat managementul 

organizaţional şi oferta educaţională astfel încât să fie adaptate la: 

• Nevoile şi problemele existente „la firul ierbii”, identificate în şcolile şi liceele 

ilfovene 

• Obiectivele şi strategiile de acţiune ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov 

• Direcţiile europene privind problematica educaţiei incluzive. 
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Obiective stabilite prin planul managerial 

1. Domeniul: Servicii educaţionale 

 Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor 

copiilor / tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale; 

  Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor / tinerilor în vederea 

integrării acestora  în viaţa şcolară, socială şi profesională; 

  Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi a 

îmbunătăţirii activităţii  didactico-educative. 

  Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-

comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor şi tinerilor. 

2. Domeniul: Management instituţional 

 Dezvoltarea unui management de calitate la nivelul echipei manageriale şi în 

relaţiile de colaborare cu celelalte instituţii, în acord cu politicile educaţionale 

europene. 

 Promovarea activităţilor şi  imaginii instituţionale a C.J.R.A.E. şi instituţiilor 

conexe.  

3. Domeniul: Resurse umane şi materiale 

 Asigurarea resurselor umane şi materiale în scopul eficientizării activităţii şi 

creşterii calităţii serviciilor. 

 Dezvoltarea unor programe de formare continuă şi perfecţionare a personalului, 

pe baza nevoilor identificate 

În  anul şcolar 2007/2008, C.J.R.A.E. Ilfov a realizat următoarele activităţi concrete 

care evidenţiază gradul de realizare a obiectivelor enumerate anterior: 

 

1. Servicii educaţionale 

C.J.R.A.E. Ilfov a coordonat şi monitorizat, la nivel judeţean, serviciile de consiliere 

psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională dezvoltate de Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică Ilfov, serviciile complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe 

oferite prin Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (Periş, Tâncăbeşti, Voluntari), 

serviciile de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice interşcolare, 

serviciile de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari, servicii de informare şi consiliere 

pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii, servicii de orientare a 
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formării iniţiale şi  continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare 

iniţială şi continuă. 

Între toţi factorii implicaţi a existat colaborare, deschidere şi comunicare eficientă, 

în scopul creşterii gradului de satisfacţie a diverselor categorii de beneficiari. 

S-au realizat, periodic, întâlniri, activităţi metodice, ateliere de lucru cu 

profesorii consilieri, profesorii logopezi şi  mediatorii şcolari, atât la centru, cât şi în 

unităţile de învăţământ unde funcţionează cabinetele respective, unde s-a abordat 

problematica diversificării serviciilor educaţionale şi asigurarea calităţii acestora, 

prevenirea / diminuarea unor comportamente de risc, derularea unor programe 

/campanii cu tematică specifică ş.a. 

S-au realizat vizite de monitorizare a calităţii serviciilor educaţionale la cele 

trei centre şcolare pentru educaţie incluzivă din judeţ, precum şi participarea la cercul 

pedagogic pe problematica educaţiei incluzive la C.S.E.I.Tâncăbeşti.  

Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra serviciilor educaţionale, C.J.R.A.E. 

Ilfov a realizat o bază de date privind centralizarea serviciile oferite beneficiarilor, în 

anul şcolar 2007-2008: 

Elevi înscrişi în 
centre şcolare 

pentru educaţie 
incluzivă 

Elevi cuprinşi 
în serviciile de 

sprijin 
 

 

Elevi cuprinşi în 
terapie logopedică

(inclusiv CSEI) 

Elevi cuprinşi în 
consiliere şcolară 

(individuală/de grup) 
 

Elevi şcolarizaţi la 
domiciliu 

 
 

309 

 
 

88 

 
 

364 

 
 

10621 

 
 

12 

 

Ne-am preocupat, de asemenea, de informarea profesorilor consilieri asupra 

serviciilor de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile 

de învăţământ de masă (prin profesorii itineranţi), asupra activităţii Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în scopul orientării şcolare a copiilor cu CES 

. 
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Alături de reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C.Ilfov, Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială 

Ilfov, A.J.O.F.M. Ilfov, Autorităţii de Sănătate Publică şi de alte organizaţii şi fundaţii, 

directorul C.J.R.A.E. Ilfov face parte din Comitetul judeţean de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap. 

Privind implicarea în activităţile din cadrul Programului „Strategia Naţională de 

Acţiune Comunitară”, s-au diseminat informaţiile primite cu prilejul participării la 

Conferinţa naţională S.N.A.C. la nivelul Centrelor Şcolare Pentru Educaţie Incluzivă 

(multiplicare materiale pe suport scris şi electronic), s-a realizat situaţia centralizată a 

activităţilor la nivel judeţean, am colaborat la desfăşurarea unor activităţi la C.S.E.I. 

Periş, în parteneriat cu G.Ş.E.A.S.  ”Barbu Ştirbey” Buftea (şi realizarea unui album foto).  

Construirea unor strategii de colaborare şcoală-familie viabile se fundamentează pe 

realizarea unor analize de nevoi, care pot facilita modul variat de implicare a familiilor în 

educaţia copiilor. În acest scop, C.J.R.A.E. Ilfov a desfăşurat un studiu privind 

identificarea nevoilor de formare ale părinţilor pentru implicarea în educaţia 

copiilor şi în viaţa şcolii. Prin intermediul acestuia s-au putut evidenţia informaţii utile, 

ce vor ghida desfăşurarea unor activităţi în colaborare cu familia (derularea unor 

proiecte, ateliere de lucru, cursuri pentru părinţi, elaborarea unor broşuri ş.a.) atât la 

nivelul unităţilor de învăţământ, cât şi la nivel judeţean. 

Alături de studiul amintit mai sus, s-au elaborat:  

o Studiu asupra rezultatelor la teza cu subiect unic din semestrul I - 

procente de promovabilitate, analize comparative (la solicitarea Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Ilfov); 

o  Studiu cu privire la opţiunile şcolare /  profesionale ale elevilor din 

clasele terminale, în cadrul Programului de Orientare şi Informare privind 

Cariera (realizat de C.J.A.P.Ilfov); 

o  Studiu cu privire la etalonarea unor instrumente psihometrice de 

specialitate (C.J.A.P.Ilfov) 

În scopul mediatizării activităţii centrului, dar şi pentru a veni în sprijinul cadrelor 

didactice – şi nu numai- cu informaţii utile , de actualitate, s-au conceput şi distribuit  

materiale informative, s-a redactat articolul ”De la educaţie integrată la educaţie 

incluzivă” pentru revista I.Ş.J. Ilfov. De asemenea, C.J.A.P. Ilfov a realizat un material 
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cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru consilierii şcolari, şi anume „Ghidul 

consilierului”. 

De asemenea, în sediul instituţiei funcţionează Centrul de Documentare şi 

Informare, pentru care s-au achiziţionat materiale auxiliare, cărţi şi broşuri, fondul de 

carte ajungând la un număr de 503 volume de specialitate. 

 Prin intermediul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi consiliere oferite prin 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Ilfov, s-a desfăşurat examinarea 

psihologică anuală vizând screening-ul problemelor psiho-comportamentale ale 

personalului din învăţământul preuniversitar, s-a organizat cursul de formare pentru 

aplicarea programelor şcolare pentru aria curriculară “Consiliere şi Orientare” 

derulat în baza OM nr. 5288/ 09.10.2006 prin care s-a urmărit implementarea 

strategiilor moderne de consiliere şi orientare la nivelul învăţătorilor/ institutorilor/ 

profesorilor diriginţi şi potenţiali diriginţi, s-au monitorizat situaţiile de abandon şcolar, 

absenteism, abateri comportamentale la nivelul unităţilor de învăţământ şi tendinţele de 

evoluţie a acestor fenomene la nivel judeţean. 

O altă direcţie de acţiune a C.J.R.A.E. Ilfov o constituie coordonarea activităţii 

profesorilor logopezi din cadrul cabinetelor logopedice din judeţ, în număr de cinci. 

În cadrul activităţilor metodice lunare s-au elaborat şi distribuit documentele 

specifice activităţii profesorului logoped, materiale didactice de specialitate, s-au 

pus în discuţie studii de caz, acesta fiind primul an de experienţă în domeniu. 

 Astfel, pe lângă depistarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la 

copiii preşcolari cuprinşi în grădiniţe şi la şcolarii mici, logopezii au desfăşurat activităţi 

de corectare a acestora, în vederea diminuării riscului de eşec şcolar, precum şi de 

recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială. Numărul total de copii 

depistaţi este de 961, iar un număr de 223 copii au beneficiat de terapie 

logopedică.                    

 Deasemenea, profesorii logopezi au oferit consiliere cadrelor didactice şi părinţilor 

pe problematica terapiilor specifice în şcolile unde funcţionează cabinetele logopedice, 

dar şi în şcolile arondate (peste 265 cadre didactice). 

 S-au desfăşurat activităţi în cadrul şi în afara şcolii, dintre care amintim: 
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 Intervenţii în cadrul şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii 

 Prezentarea lucrării cu tema ”Puncte de sprijin între consiliere şi logopedie”, în 

cadrul Simpozionului judeţean Abilităţi şi intervenţii în consilierea şcolară  

  Realizarea şi distribuirea de pliante şi broşuri cu tematică specifică 

 Întâlniri bilunare în cadrul Asociaţiei logopezilor din România 

 Participarea unui logoped, în calitate de invitat, la emisiunea televizată Agenda IF, 

IFTV, cu tema ”Logopedia, alfabetul vorbirii” 

 Susţinerea şi înregistrarea video a unor activităţi demonstrative 

 În data de 6 iunie 2008, C.J.R.A.E. Ilfov a organizat şi găzduit în sediul instituţiei, 

masa rotundă cu tema ”Activitatea logopedică în sprijinul copilului – Un an de 

experienţă în şcoala ilfoveană”, unde s-au pus în discuţie rolul şi importanţa logopediei 

în adaptarea şi integrarea şcolară şi socială a copiilor şi elevilor, precum şi necesitatea 

creşterii numărului de cabinete logopedice din reţeaua judeţului Ilfov.  

 Printre invitaţi s-au aflat reprezentanţi ai I.S.J. Ilfov, C.C.D. Ilfov, C.J.A.P. Ilfov, 

directori ai unităţilor de învăţământ, logopezi, consilieri şcolari.  

 Prin intermediul prezentărilor Power-Point s-au evidenţiat, pe de o parte, activităţile 

desfăşurate la nivelul cabinetelor din cadrul unităţilor de învăţământ, precum şi 

rezultatele obţinute în acest an şcolar,  iar pe de altă parte, s-a abordat o tematică 

specifică diversă:  

1. Atribuţiile profesorului logoped-  Documente specifice activităţii  

2. Logopedia, ştiinţă cu caracter aplicativ- Bune practici în judeţul Ilfov 

3. Colaborarea părinţilor—condiţie necesară în terapia copiilor cu tulburări  de limbaj 

4.  Activităţi logopedice: Programul ”Stimularea limbajului ” 

5.  Mijloacele de învăţământ – suport şi condiţie a reuşitei intervenţiei  logopedice 

6. ”A comunica, a zâmbi, a reuşi...”  

 În privinţa serviciilor de mediere şcolară, C.J.R.A.E. Ilfov a îndrumat activitatea celor 

doi mediatori şcolari încadraţi, începând cu luna mai (Școala nr. 2 Dârvari şi Şcoala  nr. 3 

Sinteşti), privind monitorizarea copiilor de vârstă şcolară care nu au fost înscrişi 

niciodată la şcoală, a pus la dispoziţia acestora legislaţia şi bibliografia pentru concursul 

de ocupare a posturilor, a participat la masa rotundă cu tema ”Spune NU discriminării 

rasiale”, organizată de Instituţia Prefectului Ilfov. 
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2. Management instituţional 

C.J.R.A.E. Ilfov a avut ca obiectiv, în anul şcolar 2007/2008, dezvoltarea unui 

management de calitate la nivelul echipei manageriale şi în relaţiile de colaborare cu 

celelalte instituţii, din perspectiva unei „instituţii prietenoase”. 

În acest sens, pe lângă demersurile consecvente întreprinse în scopul dezvoltării 

echipelor de lucru, s-au desfăşurat următoarele activităţi concrete: 

- Elaborarea/actualizarea documentelor manageriale specifice: planul managerial 

anual, organigrama, statul de funcţii, proiectul de buget, registrul de evidenţă a 

deciziilor, ş. a. 

- Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară 

- Activităţi de promovare a imaginii instituţionale – marcheting educaţional: 

elaborarea  pliantului centrului şi redactarea buletinului informativ – Info 

C.J.R.A.E.Ilfov (nr.1/mai 2008), lansarea site-ului www.cjrae-ilfov.ro 

- Elaborarea fişei postului şi fişei de evaluare pentru profesorul logoped şi mediatorul  

şcolar 

- Întărirea parteneriatelor şi colaborării cu instituţii, organizaţii şi asociaţii la nivel 

naţional şi judeţean:  Casa Corpului Didactic Ilfov, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Ilfov, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov, 

Centrul Judeţean de Apărare ş.a. 

- Încheierea unor protocoale de colaborare cu unităţi de învăţământ preuniversitar din 

judeţ pentru desfăşurarea simpozionului judeţean şi pentru distribuirea de materiale 

informative specifice. 

O oportunitate, în tot ceea ce întreprindem, o constituie colaborarea eficientă şi 

suport din partea IŞJ Ilfov, precum şi strategiile MECT în vederea extinderii reţelei de 

cabinete logopedice şi de asistenţă psihopedagogică şi dotării acestora. 

3.Resurse umane şi materiale 

În scopul asigurării resurselor umane, condiţie esenţială a eficientizării activităţii şi 

creşterii calităţii serviciilor, iniţiativele C.J.R.A.E.Ilfov  au vizat ocuparea posturilor 

prevăzute în organigramă, astfel încât, în prezent, acestea sunt acoperite în proporţie de 

95 %, prin încadrarea logopezilor şi mediatorilor şcolari. 
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Personalul didactic şi didactic-auxiliar încadrat se defineşte printr-o atitudine 

deschisă şi disponibilitate pentru implicarea în  programe de  perfecţionare şi formare 

continuă, astfel încât putem remarca participarea la numeroase conferinţe,  traininguri, 

cursuri, workshop-uri, în calitate de cursanţi sau formatori: 

• „Consiliere şi orientare şcolară” 

• ”Educaţie incluzivă” 

• ”Educaţie interculturală” 

• ”Dezvoltarea limbajului” 

• ”Psihoterapia copilului” 

• „Educaţie pentru viaţa de familie” 

• „Managementul comportamentelor elevilor, fete şi băieţi”  

• ”Management şi comunicare” 

• „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” 

• ”Accesul la educaţie a copiilor cu dizabilităţi” 

•  „Oportunităţi de finanţare prin POS – DRU” Participarea personalului didactic-

auxiliar la cursuri: ”Achiziţii publice”, ”Managementul resurselor umane din 

administraţia publică”, ”Contabilitate financiară şi de gestiune”  

• ”Creşterea eficienţei cooperării instituţiilor implicate în lupta împotriva 

drogurilor” 

• ”Introducere în SPSS şi statistică” 
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• ”Intel Teach-introducerea tehnologiei modern în procesul de educaţie 

•  ”Achiziţii publice” (documentaristul) 

•  ”Managementul resurselor umane din administraţia publică” (secretarul) 

•  ”Contabilitate financiară şi de gestiune” (contabilul) 

• Conferinţa Naţională  - Serviciile de consiliere: Parteneriate şi colaborări  

•  Conferinţa Naţională privind Acţiunea Comunitară-S.N.A.C  

•  Simpozionul Internaţional Copilăria la periferia oraşelor 

•  Simpozionul Naţional Perspective ale Educaţiei în Şcoala Mileniului III  

• Simpozionul Judeţean: Abilităţi şi intervenţii în consilierea şcolară  

 

C.J.R.A.E.Ilfov  se  împlică, în continuare, în dotarea propriului sediu, dar şi a 

cabinetelor de asistenţă psihopedagogică  şi  cabinetelor logopedice, în achiziţia de 

materiale auxiliare, cărţi, material didactic, corespunzător nevoilor exprimate de  toate 

categoriile de beneficiari, dar are în vedere şi atragerea de fonduri prin implicarea în 

proiecte educaţionale, ca aplicant sau colaborator, acesta fiind un obiectiv al activităţii 

viitoare.  

 Având în vedere activitatea desfăşurată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 

de Asistenţă Educaţională Ilfov, precum şi la nivelul instituţiilor pe care acesta le 

coordonează, ne exprimăm convingerea că rezultatele se vor obiectiva în creşterea 

calităţii serviciilor educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, 

părinţilor şi membrilor comunităţii, precum şi în dezvoltarea învăţământului incluziv la 

nivel judeţean. 

 Recunoscând necesitatea educaţiei incluzive, ne plasăm în punctul în care se acceptă 

că principiul de bază al unui sistem educaţional public este acela că şcoala trebuie să  

fie   pentru   toţi   copiii, corespunzător nevoilor acestora.  

În contextul actual naţional, educaţia incluzivă devine tipul de educaţie 

responsabil de asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o 

discriminare şi, mai ales,  de asigurarea  unei educaţii de calitate. 
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CCCEEENNNTTTRRRUUULLL   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEEAAANNN   

   DDDEEE   AAASSSIIISSSTTTEEENNNŢŢŢĂĂĂ   PPPSSSIIIHHHOOOPPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCĂĂĂ   

   

      Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Ilfov (CJAP) este unitate 

conexă a învăţământului preuniversitar subordonată: organizatoric -  Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Ilfov şi Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov  

şi metodologic – Ministerului Educaţiei şi Cercetării (cf. Art. 2 alin. (1) din Regulamentul 

– cadru privind organizarea si functionarea centrelor judetene/ al municipiului Bucureşti 

si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica conform OM nr. 5418/08.11.2005). 

În anul şcolar 2007-2008 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică  Ilfov a 

urmărit realizarea următoarelor obiective generale: 

1) Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea 

integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională; 

2) Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală – familie - 

comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor; 

3) Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al 

îmbunătăţirii activităţii didactico-educative; 

4) Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în 

funcţie de potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr; 

5) Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor 

copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale; 

6) Dezvoltarea unui management de calitate, bazat pe transparenţă şi comunicare 

eficentă la nivelul echipei manageriale şi în relaţiile de colaborare cu celelalte 

instituţii 

7) Devzoltarea reţelei de cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică 

şi eficientizarea activităţii acesteia. 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică  Ilfov coordonează şi sprijină 

activitatea a 30 de cabinete şcolare-interşcolare de asistenţă psihopedagogică aflate în 

unităţile de învăţămant din judeţ şi care au următoarele atribuţii: 
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a) asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor educatoarelor, 

învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor pe diferite subiecte: cunoaştere şi 

autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 

optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi; 

b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi 

diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc 

sau disconfort psihic; 

c) asigură examinarea psihologică atât pentru cadrele didactice cât şi a elevilor, la cererea 

părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, 

conflicte. 

d) propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor 

în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, în colaborare cu consilierii educativi; 

e) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 

f) sprijină şi asigură asistenţa si consilierea metodologică a educatoarelor, învăţătorilor, 

institutorilor, profesorilor si diriginţilor. 

g) elaborează studii psiho-sociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând 

calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal precum şi tipurile de şcoli 

din cadrul reţelei; 

h) recomandă părinţilor, consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de 

competenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică (centre logopedice, comisii de 

expertiză, cabinete medicale, cabinetele psihologice etc.) 

i) colaborează cu mediatorii şcolari 

j) asigura servicii de consiliere si asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale. 
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I. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DESFAŞURATĂ ÎN CADRUL 

REŢELEI DE CABINETE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DIN JUDEŢ: 

 

1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE: 

Tipuri de consiliere: 

a) Consilierea elevilor: 

- consiliere individuala- 1764 elevi 

- consiliere de grup – 8857 elevi 

- total = 10621 elevi 

b) consilierea părinţilor: 

- consiliere individuală- 346 părinţi 

- consiliere de grup – 540 părinţi 

- total = 886 părinţi 

c) consilierea cadrelor didactice: 

- consiliere individuală- 400 cadre didactice 

- consiliere de grup – 501 cadre didactice  

- total =  901 cadre didactice 

Prin raportare la numărul de subiecţi educaţionali şi ai partenerilor educaţionali ai 

acestora (părinţi, profesori) putem afirma că activitatea consilierilor şcolari în anul 2007-

2008 a produs  o creştere în planul vizibilităţii.  

Astfel:  

 

Activitatea de consiliere 

 

2005 - 2006 

 

2006 - 2007 

 

2007- 2008 

Consilierea Elevilor 

(individuală şi de grup) 

3000 3254 10621 

Consilierea Părinţilor 

(individuală şi de grup) 

500 574 886 

Consilierea Cadrelor Didactice 

(individuală şi de grup) 

400 424 901 

Total 3900 4252 12408 
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    Problematica abordată în cadrul şedinţelor de consiliere a fost foarte variată, 

problematică din care menţionăm: 

a) consilierea elevilor: indisciplina la ore, autocunoaştere,  probleme familiale, dificultăţi 

de adaptare, de concentrare, atenţie, conflicte, tulburări de vorbire,  adaptare-integrare,  

probleme cognitive, afective, tulburări de comportament, disfuncţii relaţionale, situaţii de 

criză, agresivitate, hiperactivitate, probleme sociale minore, anxietate, probleme de 

integrare socială, emotivitate, timiditate, educaţie pentru carieră, vocaţională, învăţare 

eficientă, familia şi rolul ei, stimă de sine scăzută/ creşterea încrederii în sine, 

adaptarea/ inadaptarea elevilor la mediul şcolar, identificarea nevoilor, situaţii de 

corigenţă, absenteism, probleme personale, comportamente antisociale / tulburări de 

comportament, dificultăţi de învăţare/ dezvoltarea unor metode eficiente de învăţare, 

dificultăţi de relaţionare cu colegii/ cu părinţii, optimizarea relaţiilor dintre şcoală, elevi şi 

părinţi, managementul situaţiilor în care părinţii divorţează, prevenţie suicid, evaluare 

psihologică, dezvoltarea abilităţilor sociale, analiza personală, confuzie cu privire la 

orientarea sexuală, tulburări de vorbire, reguli de comportare civilizată, traume afective şi 

psihice, consilierea carierei, tehnici de comunicare eficientă, tulburări emoţionale şi de 

comportament, managementul conflictului, managementul învăţării, managementul 

timpului, dificultăţi de integrare în grup, anxietate, educaţie sexuală, absenteism, 

indisciplină, agresivitate, prevenire comportamente de risc, ADHD, toleranţă scăzută la 

frustrare, probleme cognitive, afective, tulburări de comportament, medierea unor 

conflicte, discutarea unor probleme între ei, stima de sine scăzută, dileme morale, 

prevenirea comportamentelor cu grad ridicat de risc (violenţa, delincvenţa, consumul de 

tutun, alcool, droguri), dezvoltarea comportamentelor sănătoase, optimizarea relaţiilor 

interpersonale / coeziunea grupului, însuşirea unor comportamente dezirabile, care pot fi 

manifestate în cadrul grupului, dezvoltarea respectului faţă de tot ceea ce se află în jur; 

dificultăţi de învăţare, dezvoltarea creativităţii etc. 

 Rezultate obţinute: ameliorarea fenomenului de indisciplină la ore, 

autocunoaştere, soluţionarea unor probleme de familie, adaptarea în grup, îmbunătăţirea 

atenţiei, rezolvarea conflictelor, recomandare logoped, recomandare specialist, încredere 

în sine, ameliorarea tulburărilor de comportament şi a disfuncţiilor de criză, rezolvarea 

situaţiilor de criză, elevii au răspuns pozitiv la invitaţia de a colabora cu profesorul 

psiholog pe tot parcursul anului şcolar, însuşirea informaţiilor discutate, reducerea 
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numărului de absenţe, uşoare ameliorări ale comportamentelor, însuşirea unui stil de 

învăţare eficient (în funcţie de modalitatea senzorială de recepţie), îmbunătăţirea imaginii 

de sine, cunoaşterea capacităţilor personale, modalităţi de comunicare asertivă, abilităţi 

de comunicare mai bine dezvoltate, ameliorarea conflictelor existente, realizarea normelor 

de conduită pentru elevii din şcoală, comunicarea defectuoasă e cauzată de  probleme, 

modalităţi de gestionare a situaţiilor critice, informare corectă, conştientizarea anumitor 

resurse etc. 

b) consilierea părinţilor: relaţia părinte-şcoală, probleme legate de comportamentul 

elevilor; situaţii de criză, disfuncţii relaţionale,  rezolvarea problemelor de agresivitate sau 

emotivitate ale copiilor; intervenţia în situaţii de criză, de compensare a copilului, cum 

să-mi cunosc copilul mai bine, dezvoltarea copilului meu, cum să-i organizez programul 

unui copil, televizorul şi randamentul şcolar, idei şi imaginaţie; cunoaştere/ 

autocunoaştere; optimizarea relaţiilor părinte - elev; identificarea nevoilor; rezolvarea 

unor conflicte apărute în cadrul familial; managementul situaţiilor de divorţ / probleme 

de adaptare a copilului; rezolvarea unor conflicte interioare, dezvoltarea capacităţii de a 

lua decizii, dificultăţi de învăţare şi de vorbire ale copilului, tulburări de comportament 

(violenţă); absenteism, tentativă de abandon şcolar, dificultăţi de relaţionare cu copiii; de 

comunicare; managementul coflictului; managementul învăţării; managementul timpului; 

activităţi extraşcolare; probleme legate de comportamentul elevilor; „Cum formez copilului 

meu o imagine de sine pozitivă?”, dificultăţi de luare a deciziilor etc 

 Rezultate obţinute: rezolvarea parţială sau totală a situaţiilor de criză şi a 

disfuncţiilor relaţionale; dialog constructiv, interes şi sprijin din partea părinţilor pentru 

adaptarea la viaţa şcolară; relaţionare bună cu copilul; organizarea eficientă a timpului; 

stabilirea de reguli şi urmărirea respectării lor;  abilităţi de comunicare mai bine 

dezvoltate; ameliorarea conflictelor existente; o înţelegere mai bună asupra modului în 

cere trebuie să-şi cunoască copiii,  informare corectă şi înlăturarea anumitor prejudecăţi 

cu privire la psiholog etc. 

c) consilierea cadrelor didactice: singurătate, probleme de sănătate,  afective, 

manageriale, probleme emoţionale, dileme morale, informare, educaţie pentru sănătate, 

controlul stresului, relaţia profesor – elev, comportament neadecvat faţă de elevi, 

dificultăţi de relaţionare cu elevii / proprii copii; sprijinirea cadrelor didactice în 

activitatea cu elevii; consultanţă specializată privind adoptarea unor comportamente 
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alternative faţă de elevii-problemă; dezvoltare personală; consultanţă aspecte 

psihopedagogice (adaptarea materialului didactic la nivelul dezvoltării psihice a elevului); 

probleme emoţionale, optimizarea relaţiei profesor – elev, probleme de sănătate, fişa 

psihopedagogică; identificarea nevoilor; îmbunătăţirea relaţiilor cu elevii, monitorizare şi 

control în cazul elevilor cu tulburări de comportament; particularităţi psihice ale copilului 

şi puberului; consultanţă în aspecte psihopedagogice; managementul clasei etc 

 Rezultate obţinute: rezolvarea problemei emoţionale; nevoia de a fi ascultat; 

identificarea şi cunoaşterea părinţilor care au copii cu nevoi speciale pentru intervenţie 

precoce în dezvoltarea copilului; informarea / prezentarea imaginii consilierii; încredere 

în activitatea consilierului şcolar şi colaborare prelungită şi susţinută pe tot parcursul 

anului şcolar; îmbunătăţirea imaginii de sine; reducerea tensiunii şi un mai bun control 

emoţional etc. 

2. Elaborarea/ actualizarea instrumentelor specifice: 

Profesorii consilieri şcolari au elaborat o serie de materiale specifice activităţii lor, 

materiale cum ar fi: pliante, chestionare, povesti terapeutice, chestionare pentru părinţi, 

teste, materiale didactice pentru orele de dirigenţie, fişe de lucru, fişe de monitorizare, 

fişe psihopedagogice, fişe de orientare şcolară şi profesională etc, pentru beneficiarii 

serviciilor de asistenţă psihopedagogică  respectiv elevii, părinţii, cadrele didactice.  

 Problematica surprinsă a fost foarte diversă,  cum ar fi: îmbunătăţirea relaţiei 

şcoală-părinţi-elevi, stima de sine, minciuna, furtul, atitudinea faţă de propriul copil, 

date despre elevi; cunoaştere şi autocunoaştere; stimă de sine, „Cum ne îmbrăcăm?”, 

stilul dominant de învăţare; valorile personale; explorarea şi definirea opţiunilor şcolare; 

relaţiile socio-afective, consiliere şi orientare, identificarea atitudinilor şi convingerilor, 

percepţia elevilor la ora de dirigenţie; nevoile părinţilor şi ale elevilor; buna purtare; cum 

îmi organizez studiul; cunoaşterea personală, a grupului; autocunoaştere; coeziunea 

grupului; cunoaşterea caracteristicilor celorlalţi; caracterizare elevi, caracterizare grup; 

comunicare; managementul timpului; relaţia cu şcoala etc. 

3. Promovarea activităţii:  

a) Informare (pliante, postere, afişe, alte materiale)- profesorii consilieri şcolari au 

realizat  o serie de materiale prin intermediul cărora au promovat activitatea desfăşurată, 

tipul acestor materiale fiind foarte divers cum ar fi: pliante, postere, afişe, panouri, 
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materiale informative, ghiduri, parteneriate cu părinţii etc, beneficiarii acestor materiale 

fiind elevii, părinţii, cadrele didactice, comunitatea etc. 

Problematica surprinsă de aceste materiale: informare, educaţia pentru sănătate; 

consilierea şi orientarea; şcolară, SIDA, familia mea; prezentarea cabinetului; delincvenţa; 

prevenirea violenţei în şcoală şi familie; prevenirea consumului de tutun şi alcool, 

droguri; dezvoltarea comportamentelor sănătoase;  managementul clasei de elevi-principii 

şi strategii; motive şi tehnici de învăţare eficientă; stimularea creativităţii; orientarea 

carierei, exprimarea acordului cu privire la participarea elevilor la sedinţele de consiliere 

individuală , Ce înţelegem prin consiliere psihologică?, autocunoaştere etc. 

Rezultatele obţinute: cunoaşterea activităţii consilierului şcolar; vizibilitate sporită 

a materialelor de promovare prin aşezarea acestora în cât mai multe locuri din şcoală; 

creşterea numărului de beneficiari ai activităţilor de consiliere (elevi, cadre didactice, 

părinţi). 

b) Imaginea instituţiei, publicitate (articole ziare, reviste, broşuri, panoul şcolii, 

interviuri radio, TV, alte materiale pentru sporirea vizibilităţii)-: promovarea 

cabinetului de asistenţă psihopedagogică prin:  articole presă, revista şcolii, panoul şcolii, 

interviuri.  

Problematica: activitatea de consiliere, învăţarea eficientă, creativitatea, 

agresivitatea/ gestionarea conflictelor, comportamente adictive, autocunoaştere, sfaturi 

pentru părinţi, articole informative, scrisori la redacţie, creativitatea elevilor, dezvoltarea 

abilităţilor jurnalistice, consiliere şi orientare, campania împotriva violenţei etc. 

Beneficiari: elevi, părinţi, cadre didactice, comunitatea etc.  

Rezultate obţinute: creşterea numărului de beneficiari ai activităţilor de consiliere 

(elevi, cadre didactice, părinţi), vizibilitate crescută etc. 

4. Studii/ sondaje/cercetări  

Unul din obiectivele CJAP pe anul şcolar 2007-2008 a urmărit realizarea unor studii 

de specialitate. Astfel profesorii consilieri au fost implicaţi în derularea unor proiecte de 

cercetare de anvergură naţională, cercetare ce are ca obiectiv etalonarea şi validarea pe 

populaţia României, în conformitate cu standardele metodologice ale Consiliului 

Psihologilor din România, a unor teste psihologice : MAB II Multidimensional Aptitude 



                                                                                                                                                                                                                                 SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                           AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 - 160 -

Battery; NEO Psyhological Inventory Revised; testele Torrance; GAMA General Ability 

Measure for Adults; Eysenck Personality Questionnair Revised. 

Construirea unor strategii de colaborare şcoală-familie viabile se fundamentează pe 

realizarea unor analize de nevoi, care pot facilita modul variat de implicare a familiilor în 

educaţia copiilor. În acest scop, C.J.R.A.E. Ilfov a desfăşurat prin CJAP Ilfov un studiu 

privind identificarea nevoilor de formare ale părinţilor pentru implicarea în 

educaţia copiilor şi în viaţa şcolii. Prin intermediul acestuia s-au putut evidenţia 

informaţii utile, ce vor ghida desfăşurarea unor activităţi în colaborare cu familia 

(derularea unor proiecte, ateliere de lucru, cursuri pentru părinţi, elaborarea unor 

broşuri ş.a.) atât la nivelul unităţilor de învăţământ, cât şi la nivel judeţean. 

         Consilierii şcolari au realizat : chestionare  privind orele de dirigenţie, reducerea 

numărului de persoane analfabete; atitudinea elevilor fata de şcoală, identificarea 

propriilor dorinţe şi planuri, analiza nevoilor de consiliere, drepturile copilului, 

abandonul şcolar, comportamentul profesorului la ore.  

             Aceste studii/sondaje/cercetări au avut ca obiective: eficienţa orelor de 

dirigenţie, depistarea numărului de elevi neşcolarizaţi; cunoaşterea atitudinii elevilor faţă 

de şcoală (ca instituţie educativă), identificarea opţiunilor elevilor, îmbunătăţirea relaţiilor 

dintre elevi, părinţi, profesori, identificarea cauzelor abandonului şcolar etc.  

5. Programe derulate: 

Urmărind realizarea obiectivelor C.J.A.P.P Ilfov prin intermediul profesorilor 

consilieri din cabinetele de asistenţă psihopedagogică din judeţ a derulat o serie de 

programe /campanii cu tematică specifică:   

 Campanie de promovare a drepturilor copilului;  

 Campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri;  

 Programul privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală ; 

 Campanie de informare şi prevenire a traficului de fiinţe umane; 

 Campania anti SIDA „1 Decembrie – ziua mondială anti SIDA”; 

 Campanie de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar; 

 Program privind stimularea creativităţii la elevi;  

 Campanie pentru eficientizarea comunicării; 
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 Programul de Orientare şi Informare privind Cariera – program care a cuprins 

şi realizarea unui Studiu cu privire la opţiunile şcolare /  profesionale ale 

elevilor din clasele terminale. Consilierii şcolari au urmărit realizarea orientării 

şcolare şi profesională pe tot parcursul acestui an şcolar, în special la clasele 

terminale şi au desfăşurat activităţi precum: informări cu privire la admiterea la 

liceele din judeţul Ilfov sau din Bucureşti, aplicare de chestionare de interese, 

aplicare de teste de aptitudini, evaluarea opţiunilor şcolare la clasa a VIII-a, 

beneficiile stabilirii unui program de studiu; tehnici de învăţare eficientă; 

planificarea carierei, pregătirea examenelor naţionale etc. Acest program are drept 

obiective: conştientizarea de către elevi a avantajelor şi a dezavantajelor; 

descoperirea propriului stil de învăţare, abilităţilor şi deprinderilor; cunoaşterea 

opţiunilor, a motivaţiilor şi reorientarea unde este cazul, familiarizarea cu şcolile şi 

liceele din Bucureşti şi judeţul Ilfov, educarea în vederea alegerii profilului cel mai 

potrivit, autocunoaşterea, realizarea unui program de învăţare  organizat etc. 

Principalii beneficiari ai acestui program sunt elevii, părinţii şi cadrele didactice.  

 Examinarea Psihologică Anuală Vizând Screening-ul Problemelor Psiho-

Comportamentale ale Personalului din Învăţământul Preuniversitar Ilfovean.  

6. Activităţi în cadrul şcolii (comisii metodice, administrative ale şcolii, ore de 

dirigenţie, lectorate cu părinţii, cursuri de perfecţionare/seminarii pentru 

cadre didactice, parintii din scoala, alte scoli) 

Profesorii consilieri s-au implicat în toate activităţile derulate în cadrul unităţilor 

de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea cum ar fi: activitate la clasă (obligaţia la 

catedră) , activitatea metodică, şedinţe cu părinţii, consilii profesorale, comisii metodice 

ale învăţătorilor,  serbarea de Crăciun; şedinţa comitetului de părinţi pe şcoală, ore de 

dirigenţie, consiliul de administraţie, consiliul elevilor,  lectorate cu părinţi, cursuri de 

perfecţionare.  

Problematica surprinsă a fost foarte diversă: autocunoaşterea; testul arborelui; 

teste de personalitate; discuţii pe tema situaţiei la învăţătură, a disciplinei, „Cum îmi 

petrec timpul liber”, opţionale: propuneri pentru 2007 – importanţa acestora şi modul 

alegerii acestora, dezvoltarea imaginii de sine; educaţie pentru sănătatea fizică şi psihică, 

informare şi prevenire privind consumul de droguri,  cunoaşterea grupului,  

managementul timpului, managementul timpului, abandon şcolar, desenul şi 

personalitatea copilului, comunicarea eficientă, oferta de materiale didactice care pot fi 
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folosite de profesori la orele de dirigenţie, şedinţe de analiză, problemele din şcoală şi 

managementul acestora, adoptarea de către profesori a unei  atitudini calde şi 

înţelegătoare faţă de elevi, implementarea în colectivul clasei a regulilor de grup, şedinţe 

de analiză, informare cu privire la problemele elevilor, părinţilor şi ale profesorilor, 

tematica consiliului de administraţie, „Educaţia pentru mediul rural durabil în orizontul 

local”, „Managementul clasei de elevi. Principii şi strategii”, „Motivaţia pentru studiu – 

trecut/prezent/viitor”, „Adolescenţa”, „Managementul situaţiilor conflictuale”, „Cum să fii 

un părinte bun?”, jobul meu ideal, Activitatea copilului în vacanţă, cunoaştere / 

intercunoaştere, formarea eu-lui social, dezvoltarea imaginii de sine, explorarea relaţiilor 

socio-afective, identificarea modului personal de relaţionare cu ceilalţi, orientare şcolară, 

dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi rezolvarea de probleme în situaţii de criză, 

educaţie sexuală, informarea părinţilor cu privire la activitatea cabinetului, distribuire de 

pliante şi materiale informative, discuţii despre dificultăţile copiilor, portretul elevului 

model, concursuri de cultură generală şi dans, demultiplicarea programei, activităţi 

practice pe baza informaţiilor teoretice din suportul de curs. 

 Beneficiarii acestor activităţi au fost elevii, cadrele didactice şi părinţii iar în ceea 

ce priveşte rezultatele s-au observat îmbunătăţiri în relaţia profesor- elev, o comunicare 

asertivă între elevi-cadre didactice – părinţi etc. 

7. Activităţi în afara şcolii (colaborare cu ONG-uri şi alte instituţii, participare 

la sesiuni ştiinţifice, sesiuni de comunicări, ateliere de lucru, programe 

educaţionale pe diverse teme, schimburi de experienţă, stagii de mobilitate) 

 Profesorii psihologi şcolari au fost preocupaţi şi de activităţile derulate în afara 

unităţii de învăţământ, activităţi cum ar fi: colaborarea cu poliţistul de proximitate; 

participarea la simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, workshop-uri. 

 

II. ACTIVITATEA DE COORDONARE / MONITORIZARE A ACTIVITĂŢII 

 DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DESFĂŞURATĂ 

 LA CENTRU DE CĂTRE ECHIPA CJAP ILFOV 

 Echipa CJAP Ilfov a desfăşurat/ coordonat/ monitorizat următoarele activităţi la 

centru: 
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 Realizarea documentelor specifice activităţii de asistenţă psihopedagogică (plan 

managerial, plan de activităţi,  fişele de post, fişele de evaluare, registrul de 

activităţi, modelul de plan de activităţi, baza de date etc; 

 Împărţirea pe zone a judeţului Ilfov pentru o mai bună eficientizare a activităţii 

de asistenţă psihopedagogică;  

 Realizarea dosarelor specifice fiecărui cabinet de asistenţă psihopedagogică 

(bibliorafturi care conţin toate documentele profesorului consilier dintr-un 

cabinet de asistenţă psihopedagogică); 

 Pentru a veni în sprijinul profesorilor consilieri din cabinete am realizat „Ghidul 

Consilierului”; 

 Am propus pentru dotare un număr de 8 cabinete de asistenţă psihopedagogică 

care în prezent sunt arondate unor cabinete centrale. 

 Am organizat întalniri metodice cu profesorii consilieri şcolari din cadrul 

cabinetelor de asistenţă psihopedagogică. 

  Am participat la Conferinţa Naţională: „Serviciile de Consiliere: Parteneriate şi 

Colaborări” organizată de EUROGUIDACE România, desfăşurată la Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţie(Coordonatorul CJAP); 

 Am particitat la Simpozionul Internaţional „Copilăria la periferia oraşelor” 

organizat de FICE România la Bucureşti (Coordonatorul CJAP, Responsabil 

CLI); 

 Am participat la Conferinţa Naţională privind  Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară în România, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului(Directorul CJRAE, Coordonatorul CJAP, Responsabil CLI); 

 Echipa CJAP a participat la diverse cursuri de formare printre care: 

⇒  Cursurile stagiului de formare continuă în cadrul proiectului „Acces la 

Educaţie pentru Grupuri Dezavantajate”, desfăşurat la CCD Ilfov. În cadrul 

acestei activităţi au fost parcurse  modulele: „Rolul CREI în sprijinirea 

procesului educaţional” şi „Serviciile CREI în contextul educaţiei incluzive”; 

⇒ Trainingul ”Managementul comportamentelor elevilor, fete şi băieţi”, 

finanţat de UNICEF România şi desfăşurat de Centrul Parteneriat pentru 

Egalitate; 

⇒ Training SPSS 16 
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 Echipa CJAP s-a implicat activ în toate activităţile 

iniţiate/desfăşurate/coordonate de către ISJ Ilfov  oferindu-şi sprijinul ori de 

câte ori a fost solicitată:  

 Dezbaterea publică a pachetului de legi ale educaţiei, organizată de ISJ Ilfov; 

 Simpozionul Naţional: „Perspective ale Educaţiei în Şcoala Mileniului III”, la 

Şcoala nr.1 Chitila 

 Prezentarea „Raportului de activitate pe anul şcolar 2006-2007 al ISJ Ilfov”; 

 Întâlniri ale directorilor din reţeaua unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov; 

 

Evenimente organizate de către CJAP Ilfov: 

 În parteneriat cu Şcoala nr. 1 Voluntari a organizat în data de 26 martie 2008 

Simpozionul Judeţean Abilităţi şi Intervenţii în Consilierea şcolară – 

simpozion cu tematica: Bune practici şi strategii eficiente în domeniul 

consilierii şi orientării şcolare.  

Cu această ocazie au fost prezentate următoarele lucrări: 

 "Repere în consilierea pierderii unei persoane semnificative" ,  Florentina Petcu, 

Liceul “Al. Rosetti” - Vidra 

 “Puncte de sprijin între consiliere şi logopedie” – Iuliana Scărlătescu, Şcoala Nr. 1, 

Voluntari 

 “Evaluarea elevilor în consilierea carierei” – Elisabeta Ilie, Şcoala Nr.1, Buftea 

 “Scopurile consilierii psihologice în anxietatea şcolară”  – Sandu Ioana, Şcoala Nr. 

1, Voluntari 

 “Descoperă cum să fii copil liber” – Sorina Vrană, Liceul “Traian Lalescu”, Brăneşti 

 “Toleranţă, înţelegere, respect” - Ionescu Ioana, Dinică Raluca, Turta Mihaela, 

Şcoala Nr.1 Cornetu 

 “Intervenţii cognitiv-comportamentale la grupurile de părinţi” – Lucian Negoiţă, 

Grupul Şcolar “Doamna Chiajna”, Roşu Chiajna 

 “Copiii învaţă ceea ce trăiesc” – Simona Albu Vasile, Colegiul Silvic “Theodor 

Pietraru”, Brăneşti 

 „Ora de consiliere între teorie şi practică” - Simion Elena, Grupul Şcolar Agricol 

"Cezar Nicolau", Brăneşti 

 "Informare şi consiliere privind cariera" – Socaş Ancuţa, Grupul Şcolar Agricol, 
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Dragomireşti Vale 

 “Lectorat cu părinţii din Campania Cunoaşte-mă, înţelege-mă şi iubeşte-mă” - 

Popescu Mirela, Şcoala Nr.1, Voluntari 

 “Activitatea cabinetelor de asistenţă pihopedagogică - întrebări şi răspunsuri” – 

Prundaru Ramona Georgeta, coordonator CJAP Ifov 

 “Proiect educaţional - Putem să zâmbim în fiecare zi” - Vlad Monica, Grupul Şcolar 

Agricol "Cezar Nicolau", Brăneşti 

 “Consilierea preadolescenţilor în situaţie de criză”, Gheorghe Antoneta, Gheorghe 

Emil, Roaită Carmencita, Liceul “Horia Hulubei”, Măgurele 

 “Educaţia financiar bancară” - Niţu Roxana, Şcoala nr. 1, Gruiu 

 

 

 „Oferta educaţională a liceelor din judeţul Ilfov” – activitate ce s-a 

desfăşurat în perioada 4 – 6.06.2007  în incinta ISJ Ilfov. 

La această activitate au expus oferta educaţională 13 licee din judeţ, respectiv: Liceul 

Teoretic „Ioan Petruş” Otopeni, Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele, Liceul Teoretic 

„Traian Lalescu” Brăneşti, Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” Vidra, Liceul Teoretic 

„Mihail Kogălniceanu”Snagov, Grupul Şcolar „Cezar Nicolau” Brăneşti, Colegiul Silvic 

„Theodor Pietraru” Brăneşti, Grupul Şcolar „Dumitru Dumitrescu” Buftea, Grupul Şcolar 

„Barbu Stirbey” Buftea, Grupul Şcolar „Doamna Chiajna” Roşu Chiajna, Grupul Şcolar 

„Nicolae Bălcescu” Voluntari, Grupul Şcolar „Pamfil Şeicaru” Ciorogârla, Grupul Şcolar 

„Vintilă Brătianu” Dragomireşti.  
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CAPITOLUL X 

   

UUUNNNIIITTTAAATTTEEEAAA   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEEAAANNNĂĂĂ   PPPEEENNNTTTRRRUUU   

IIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRREEEAAA   PPPRRROOOIIIEEECCCTTTUUULLLUUUIII   

ÎÎÎNNNVVVĂĂĂŢŢŢĂĂĂMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII      RRRUUURRRAAALLL   
 

• Formarea profesională prin MENTORAT în contextul european de 

politici pentru educaţie si formare profesională, an şcolar  2007 - 2008 
Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a 

forţei de muncă, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi 

programelor UE. 

În anul şcolar  2007-2008, activitatea de mentorat s-a desfăşurat în clusterele:  

Brăneşti, Berceni, Cernica, Glina cuprinzând un număr de 8 şcoli cu clasele I-VIII , 5 

secţii cu clasele I-IV şi un liceu cu clasele I-XII    iar în semestrul al II lea   în 

clusterele   Afumaţi, Baloteşti, Corbeanca, Ciolpani, Periş fiind implicate 8 şcoli cu 

clasele I-VIII şi 9 secţii cu clasele I-IV. În total, s-au dezvoltat profesional prin mentorat  

209  cadre didactice. Situaţia anuală se prezintă astfel: 

Zona Comune Şcoli Secţii Profesori Învăţători Total 
c.d 

Necalificaţi În curs 
de 
calificare 

V 4 9 5 63 55 118 - 9 

 

 

VI 5 8 9 43 48 91 1 3 

 

An 
şcolar 

2007-
2008 

 

9 

 

 

17 

 

 

14 

 

 

106 

 

 

103 

 

 

209 

 

1 

 

12 
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 Obiectivele  activităţii de dezvoltare profesională au fost următoarele: 

• Facilitarea accesului cadrelor didactice cuprinse în program la metode, materiale 

şi oportunităţi de dezvoltare profesională 

• Sprijinirea acestora pentru a-şi forma o gamă largă de deprinderi şi abilităţi de 

creare a unui mediu de învăţare în care toţi elevii să se simtă confortabil şi capabili 

de succes şcolar şi personal 

• Consilierea pentru abordarea unui stil didactic ce îl plasează pe elev în rol central 

în procesul de învăţare, îl instruieşte  să selecteze şi să abordeze secvenţial 

activităţile şi materialele cu care lucrează (individualizare), facilitează   asumarea 

de responsabilităţi şi interacţiunea 

• Promovarea unor experienţe educaţionale de calitate, motivante pentru elevi şi 

care răspund nevoilor şi intereselor lor  

• Asigurarea unor resurse educaţionale variate, utilizarea acestora în vederea 

sporirii cunoştinţelor de management al clasei, a perfecţionării strategiilor de 

instruire, a metodelor de predare şi evaluare 

• Evaluarea activităţii cadrelor didactice prin prisma ţintelor de dezvoltare 

profesională 

 

Rezultate  

Activitatea s-a concentrat  pe schimbarea practicilor de lucru  la clasă astfel 

încât prin ele profesorul să creeze un climat de încredere, să încurajeze investigaţia 

problemelor care îi preocupă pe elevi şi dezbaterea autentică. 

 Ca formare de tip post-experienţial, activitatea de mentorat a urmărit cu consecvenţă 

adâncirea nivelului de profesionalism al cadrelor didactice, bazându-se pe scopuri 

clare şi obiective consistente cu nevoile identificate dar şi cu nevoile induse prin 

actualizarea / modernizarea stilului didactic în acord cu cerinţele reformei educaţionale.  

 Se poate constata că există valoare adăugată în ceea ce priveşte stilul didactic, 

cunoaşterea elevilor, adaptarea curriculumului la contextul local, utilizarea 

calculatorului în procesul didactic, sprijinirea elevilor rămaşi în urmă la învăţătură.  
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Este nevoie, însă, de continuitate în formarea profesională în spiritul  enunţat, 

de susţinerea practicilor didactice interactive de către şefii de catedră, directori şi 

inspectori de specialitate. Exerciţiul consecvent privind manifestarea gândirii critice, 

aplicarea metodelor interactive, schimbul de opinii dar şi de experienţe didactice valoroase, 

accesul la diverse oportunităţi de formare, lucrul în echipă vor eficientiza continuu modul 

de lucru la clasă,  determinând schimbarea în sensul dorit. 

• Mijloace de învăţământ pentru şcolile din mediul rural 
 

 Obiectivul general al acestei subcomponente este asigurarea accesului elevilor din 
mediul rural la mijloace didactice de baza pentru învăţământul obligatoriu. 

 În cadrul acestei componente s-au distribuit mijloace didactice de bază pentru 

învăţământul obligatoriu: cărţi clasele I-IV, materiale sportive (incluzând saltele 

gimnastică, cronometru, porţi fotbal, mingii fotbal, porţi fotbal, mingii handbal, mingii 

volei, fileu volei, mingii baschet), seturi pentru ştiinţe şi modele de biologie . Şcoala cu 

clasele I-VIII, nr.1 – Popeşti Leordeni a fost centru de depozitare si distribuire a 

mijloacelor de învăţământ programate pentru această perioadă. 

 

• Granturi Şcoală – Comunitate 

 Obiectivul programului este îmbunătăţirea accesului elevilor şcolilor din mediul rural 

la un învăţământ de calitate prin stimularea parteneriatului dintre şcoală şi comunitatea 

locală. 

 În semestrul I  s-a finalizat implementarea celor 6 proiecte castigatoare în Runda a 

III-a de competiţie a PIR: 

• Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1 Dobroeşti - Implicarea părinţilor în viaţa copiilor. 

“Dragi părinţi, bine aţi venit la şcoală!” 

• Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1, Moara Vlăsiei - Vis şi culoare 

• Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 2, Moara Vlăsiei - Preţuiţi comoara verde! 

• Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1, Cernica - Clubul micilor tenismeni 

• Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 2, Dârvari – Ciorogârla - Util şi modern pe podium 
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• Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1, Jilava  - Galileo – program educaţional de studiere a 

proceselor şi fenomenelor astronomice elementare 

 

 Finanţarea totală a fost de: 117.706  RON, suma integral cheltuită în intervalul de 

timp propus. 

 Principalele rezultate: 

 S-a înfiinţat grupuri de artişti şi de ecologi, un clubul al părinţilor, ateliere de 

pictură şi de croitorie; s-au realizat filme ale activităţilor desfăşurate pe parcursul 

derulării subproiectelor, precum şi a unor albume cu fotografii specifice; s-au alcătuit 

mini-expoziţii care prezintă materiale rezultate în urma activităţilor; s-au dobândit 

abilităţi de cercetare şi interpretare a datelor culese din teren; s-a dezvoltat interesul 

pentru artă, pentru tradiţii, pentru ecologie, pentru frumos; s-a schimbat atitudinea 

comunităţii faţă de şcoală, în sensul unei mai clare percepţii a problemelor şcolii şi a 

nevoii implicării acestora în soluţionarea acestora; s-a dezvoltat spiritul de echipă în 

rândul elevilor şi capacitatea de comunicare eficientă; s-au format abilităţi specifice 

managementului de proiect pentru echipa care implementează etc.     

 La data de 10 decembrie 2007 s-a început procesul de implementare pentru cele 9 

şcoli câştigătoare in cadrul Rundei a IV-a de competiţie a PIR:  

• ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 PETRĂCHIOAIA - Iti dau aripi, poţi zbura! 

• ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 GĂNEASA - Cavalerii naturii 

• ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 ŞINDRILIŢA – GĂNEASA – Curcubeu 

• ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 TAMAŞI  - CORBEANCA -  Călătorie în spaţiu şi 

timp 

• ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CĂCIULAŢI - MOARA VLĂSIEI - Cireşarii în 

direct 

• SECTIA CU CLASELE I-IV SĂFTICA BALOTEŞTI - Clubul micilor sportivi 

• ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 DASCĂLU - Tradiţii şi obiceiuri folclorice 

• SCOALA CU CLASELE I-VIII, NR. 1 CLINCENI, SECTIA CU CLASELE I-IV  NR.2 

CLINCENI - Pe urmele strămoşilor noştri: istorie şi etnografie 



                                                                                                                                                                                                                                 SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                           AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 - 170 -

• LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "TRAIAN LALESCU" BRĂNEŞTI - Grupul 

vocal-instrumental şi dansuri populare Traian Lalescu 

 

Finanţarea totală este de: 166.367 RON, sumă ce urmează a fi cheltuită până la data de 

30 octombrie 2008.  

 Rezultatele obţinute pană la momentul raportării intermediare (31 mai 2008) 

  Cantitative:  

• S-au înfiinţat grupuri de mici artişti şi ecologi, ansambluri vocale folclorice, 

ansambluri de dans popular (Lic Teoretic „Traian Lalescu” - Brăneşti, Şcoala cu 

clasele I-VIII, nr. 1 Dascălu, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Petrachioaia) 

• S-a amenajat un spaţiu în care va funcţiona televiziunea locală a Scolii nr. 3 Căciulaţi 

Moara Vlăsiei, s-a început amenajarea terenului de sport la Secţia cu clasele I-IV 

Săftica – Baloteşti; 

• S-au redactat buletine informative, reviste care conţin aspecte importante din timpul 

desfăşurării proiectului, afişe, jurnale ale proiectelor, o carte de onoare în care sunt 

trecute impresii ale invitaţilor legate de modul în care subproiectul este implementat 

(Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Petrăchioaia) 

• S-au expus lucrări ale elevilor, rezultate în timpul activităţilor 

• S-au creat puncte de documentare cu materiale concepute de elevi si echipele de 

subproiect  

 

 Calitative: 

• S-a dezvoltat spiritul de echipă al elevilor şi cadrelor didactice precum şi cel al 

capacităţii de comunicare eficientă 

• S-au format unele abilităţi specifice managementului de proiect pentru ESP 

• Elevii Scolii cu clasele I-VIII, Nr. 3 Căciulaţi – Moara Vlăsiei s-au familiarizat cu 

echipamentele ce urmează a fi utilizate în televiziunea locală a şcolii.  

• S-au dobândit abilităţi de cercetare şi interpretare a datelor culese din teren (Secţia cu 

clasele I-IV Clinceni); 
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• S-a îmbunătăţit în mare măsură relaţiile cu comunitatea, dându-se mai multă 

importanţă problemelor şcolii şi înţelegându-se necesitatea implicării in rezolvarea lor 

• S-a dezvoltat interesul pentru artă, pentru tradiţii, pentru ecologie, pentru frumos,  

pentru sport.  

 

 

CAPITOLUL XI 
PROGRAME COMUNITARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 

Proiecte educaţionale 

Obiectivul integrării europene prin educaţie, promovat la nivel naţional, a fost 

asumat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, iar acţiunile subsumate acestui obiectiv 

au avut ca efecte dezvoltarea unui număr crescut de proiecte de cooperare europeană 

în educaţie, motivarea unui număr mare de cadre didactice care iniţiază şi depun 

aplicaţii pentru proiecte, creşterea interesului pentru cunoaşterea cât mai multor 

oportunităţi de colaborare şi finanţare a proiectelor din fonduri europene. De 

asemenea, Inspectoratul Şcolar Ilfov a dezvoltat acţiuni care au avut ca rezultat  atragerea 

unui număr crescut de aplicanţi, din judeţ, în proiecte propuse la nivel naţional, precum 

cele care promovează cultura civică, dezvoltarea atitudinilor pro-sociale şi a proiectelor 

focalizate pe iniţierea elevilor şi adulţilor în învăţarea electronică.       

Compartimentul Integrare europeană şi programe comunitare a avut ca obiectiv  

general asigurarea cadrului optim de consiliere şi consultanţă pentru instituţiile de 

învăţământ şi cadrele didactice în domeniul managementului de proiect şi al calităţii 

implementării proiectelor, prin intermediul obiectivelor specifice: 

 Realizarea unui sistem de monitorizare a problematicii proiectelor la nivel 

judeţean; 
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 Mediatizarea oportunităţilor de finanţare către potenţialii beneficiari şi 

promotori de programe; 

 Asigurarea accesului la formare în managementul proiectelor europene a unui 

număr cât mai mare de beneficiari 

 Optimizarea activităţii de consiliere şi consultanţă pentru persoane şi instituţii 

care doresc să dezvolte proiecte 

 Asigurarea unui cadru al calităţii implementării proiectelor 

 

 Context 

În condiţiile integrării în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, şcoala trebuie să 

dovedească real capacitatea sa de absorbţie a fondurilor destinate proiectelor şi 

programelor în vederea îmbunătăţirii condiţiilor în şcoală, creşterii calităţii actului 

educativ şi a promovării de parteneriate cu şcoli similare din Uniunea Europeană. 

Viziunea 

Un  învăţământ performant, competitiv, compatibil cu sistemul european, care să 

asigure tuturor elevilor şanse egale pentru  educaţie şi învăţarea de-a lungul vieţii. 

 

 Misiunea  

Creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ de a elabora şi gestiona 

programe/proiecte de calitate în domeniul infrastructurii şcolare, formării profesionale, 

parteneriatelor europene, interculturalităţii şi de a consolida dimensiunea europeană a 

educaţiei. 

Beneficiari 

 elevii din reţeaua învăţământului preuniversitar din judeţul Ilfov 

 personalul didactic/didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ; 

 managerii instituţiilor de învăţământ. 

 

 

1. Programul Lifelong Learning Programme 
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Programul Sectorial Comenius  

Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru parteneriate şcolare 

Comenius a fost 15 februarie 2008, aplicaţiile fiind trimise atât in format scris cât şi 

electronic. La acest termen limită, din judeţul Ilfov au fost depuse 14 aplicaţii, din care 

13 parteneriate multilaterale şi un parteneriat bilateral. Dintre Parteneriatele 

multilaterale depuse a fost aprobat doar cel depus de Şcoala nr. 2 Popeşti Leordeni 

“Pictures of Europe- regional educationthrough artistic activities”, anul acesta evaluarea 

realizându-se doar în ţara coordonatorului, iar parteneriatul bilateral, depus de Grupul 

Şcolar “Vintilă Brătianu” Dragomireşti Vale a fost aprobat pe locul 6 cu 93 de puncte. 

Referitor la mobilităţile individuale, la termenele limită 31 ianuarie 2008 şi 31 

martie 2008, au fost depuse un număr de 25 de aplicaţii, dar numai 6 au fost aprobate 

sau se află pe listele de rezervă, iar la  termenul limita  30 iunie 2008 a fost depusă o 

candidatură, care a fost respinsă. O problemă din acest punct de vedere este slaba 

cunoaştere a limbilor străine, în special engleza şi franceza, de către profesorii din 

grădiniţe, şcoli şi licee, fapt ce îi împiedică să depună aplicaţii Comenius. 

Raportând la anii anteriori, situaţia la proiecte depuse se prezintă astfel: 
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Nominalizăm în continuare, proiectele câştigătoare (cunoscute până în acest 

moment, în afară celor aflate în plin proces de evaluare): 

 

Parteneriate bilaterale:  

           - Grupul Şcolar „Vintilă Brătianu” Dragomiresti Vale 

Parteneriate multilaterale:  

           - Şcoala nr. 2 Popeşti Leordeni 

Vizite pregătitoare/Seminarii de contact 

- Şcoala Internaţională Olga Gudynn – Franţa 

- Grupul Şcolar „Vintilă Brătianu” Dragomiresti Vale – Belgia 

Găzduire unui asistent Comenius 

 - Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brăneşti – asistent Italia 

 - Şcoala nr. 1 Voluntari - asistent Italia 

0
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Comenius PIP - Numar proiecte aprobate 

Parteneriate
Vizite
Asistenti
Burse

Parteneriate 1 4 1

Vizite 0 2 2

Asistenti 0 2 2

Burse 6 3 6

2006 2007 2008
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Burse individuale 

 - Enescu Cristina – Şcoala nr. 1 Domneşti 

 - Vasile Laura Florentina – Şcoala nr.1 Clinceni 

        - Gherman Gianina – Şcoala nr. 1 Buftea 

- Suhanea Dorina  - Şcoala nr. 1 Periş 

- Sandu Ioana – Şcoala nr. 1 Voluntari – rezervă 

- Păun Monica – Şcoala nr. 1 Copăceni – rezervă 

 

Programul Sectorial Leonardo 

Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru mobilităţi Leonardo da Vinci 

a fost 8 februarie 2008, aplicaţiile fiind trimise atât în format scris cât şi electronic.   

Pentru această acţiune, din judeţul Ilfov, au fost depuse primele 3 candidaturi, 2 

dintre acestea fiind şi câştigătoare. 

1. Formarea de competenţe pentru elaborarea de proiecte de cofinanţare europeană din 

Fondurile Structurale 2008-3013 pentru învăţământul preuniversitar – proiect coordonat 

de ISJ Ilfov în valoare de 44.560 Euro. 

2. Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei tinerilor  - proiect coordonat de 

ISMB ce are ca partener ISJ Ilfov, în valoare de 69.840 Euro 

 

 Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară 

În ceea ce priveşte Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară, în anul 

şcolar 2007/2008 s-au implementat cele 5 proiecte de mai sus. Iar raportul proiecte 

depuse – proiecte finanţate este următorul: 
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Rezultatele obţinute în urma derulării PGDS în şcolile enumerate, se prezintă,  astfel: 

Şcoala nr. 2 Creţeşti Vidra 

• Sala de lectură amenajată şi dotată 

• Mărirea fondului de carte 

• Portofolii cu creaţii proprii ale elevilor 

• Vizite de studiu la casele memoriale ale unor scriitori  

• Jurnale de lectură 

• Panouri tematice şi informative 

• Documentar despre scriitori români 

• Albume cu fotografii  

 

Şcoala nr. 1 Chitila 

• În şcoală există şi funcţionează  un post de radio. 

• În şcoală se editează, se tipăreşte şi se distribuie trimestrial revista şcolii, « Mesaj 

185 ». 

• S-a format unui grup de 35 de elevi capabili să conceapă şi să realizeze emisiuni şi 

articole de interes. 

• S-a realizat o bază de date (portofolii tematice) utile în realizarea emisiunilor de 

radio şi a revistei. 

• Se constată o îmbunătăţire a situaţiei disciplinare (în special în pauze). 

• Dezvoltarea interesului pentru muzica şi literatura populară. 

• Se fac demersuri pentru extinderea proiectului şi la secţiile arondate.  

• Există un proiect comun (Şcoală - Primărie - Casa de Cultură) de formare şi 

consolidare a conştiinţei civice, prin instituirea unor tradiţii locale. 

 

Şcoala nr. 2 Buftea 

• nucleele de lucru la nivelul scolii; 

• echipele de fotbal şi rugby- tag; 

• abilităţi în rândul elevilor din echipe; 

• planuri de activităţi sportive viitoare; 
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• materiale informative despre proiect (inclusiv filme şi fotografii); 

• comportament ecologic adecvat; 

• concursuri sportive 

 

Grupul Şcolar „Vintilă Brătianu” Dragomireşti Vale 

• o staţie meteo didactică  

• Cărţi şi reviste de specialitate “Ştiinţă si tehnică”, “Natura”, “Scientific America”, 

“Science & vie”, “Geo” şi cărţi: “Chimia mediului”, “Ecologie”, “Enciclopedia 

Pământului”, “Terra”, “100 de catastrofe naturale”, etc. şi atlase geografice.  

• Expoziţie de fotografii cu povestea proiectului şi fotografii meteo în holul şcolii 

• Revista proiectului “Vreme schimbătoare”,  

• Referate ştiinţifice realizate de elevi şi profesori  

• 27 elevi şi 9 profesori motivaţi în activitatea de documentare şi cercetare ştiinţifică 

• Elevi interesaţi în studiul obiectelor comportamentului plantelor, animalelor şi 

omului 

• Elevi interesaţi în studiul unor domenii care nu apar în planurile de învăţământ 

cum este meteorologia. 

• Elevi care au dobândit deprinderi şi priceperi în mânuirea aparaturii de colectare a 

datelor meteo 

 

Grupul Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii „Barbu Stirbey” Buftea 

• spaţiu dotat corespunzător instruirii practice la clasele de liceu   

• 10 staţii de lucru (caracteristici  conform Anexei 1); 

• 1 imprimanta laser HP A3; 

• soft Ciel pentru reţea; 

• infrastructura reţea; 

• încheierea unui parteneriat cu firma Ciel România – “IT pentru România”  

• auxiliar curricular “Caiet de aplicaţii şi note de curs pentru Firmele de exerciţiu”  

• Târgul Firmelor de exerciţiu  
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3. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Având în vedere lansarea Apelului POS-DRU pe data de 16 aprilie 2008, în cadrul 

ISJ Ilfov am derulat o serie de acţiuni de mediatizare şi clarificare a potenţialilor 

beneficiari cu privire la depunerea de proiecte în acest sens: 

• pentru Axa prioritară 2   DMI 2.1 „Învaţă pentru cariera ta!” şi 2.3 „Continuă 

să te califici!”,  în cadrul şedinţei cu directorii de grupuri şcolare din 22 aprilie 2008, ISJ 

Ilfov de către echipa OI-POS-DRU CNDIPT 

• pentru Axa prioritară 1 şi 2 DMI 2.2 „Nu abandona şcoala!” 

• DMI 1.3 „Carieră în educaţie şi formare”  

• DMI 1.1 „Şcoala pentru toţi”, în cadrul şedinţei cu directorii din data de 10 

iunie 2008 , de la CCD Ilfov 

Depunerea proiectelor este în curs, termenul limită pentru DMI 2.1 şi 2.3 fiind 31 

octombrie 2008 iar pentru DMI 1.1, 1.3 si 2.2 termenul limită fiind 30 octombrie 2008. 

4.   Spring Day 2008  în şcolile ilfovene 

Spring Day este o iniţiativă a Comisiei Europene,  în colaborare cu European 

Schoolnet. Anul acesta este o noua ediţie a Acţiunii Spring Day for Europe 2008, ce 

oferă posibilitatea şcolilor de a realiza activităţi, dezbateri, evenimente, concursuri pe 

teme europene, în perioada 25 martie 2008 - 30 iunie 2008, cu accent deosebit pe 9 mai 

- Ziua Europei. 

Anul 2008 fiind Anul European al Dialogului Intercultural, acţiunile de anul 

acesta au promovat dialogul intercultural şi au  încurajat diversitatea culturală. Şcolile 

care au derulat aceste acţiuni şi care s-au înscris pe site-ul oficial sunt: Şcoala cu 

Clasele I-VIII nr. 1 Moara Vlăsiei; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Chitila; Liceul Teoretic 

"Mihail Kogălniceanu" Snagov; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Baloteşti; Liceul Teoretic 

Horia Hulubei  Măgurele; Grup Şcolar Agricol "Cezar Nicolau" Brănesti;  Şcoala cu 

clasele I-VIII Nr. 2 Creţeşti Vidra; Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1, Domneşti; Şcoala cu 

clasele I-VIII nr.1 Branesti; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Buftea; Grădiniţa cu program 

normal nr. 1 Buftea; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Jilava; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 3 

Buftea; Clubul Copiilor si Elevilor Buftea;  Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1  Mogoşoaia; 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Buftea; Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Măgurele; 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 1  Măgurele; Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 
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Popeşti Leordeni; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 1 Decembrie ; Grădiniţa cu program 

prelungit Voinicel Buftea; Şcoala cu clasele I-VIII Nr.4 Buftea  ; Şcoala cu clasele I-VIII 

Nr.1 Ciolpani; Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Petrăchioaia; Secţia cu grupe de preşcolari 

Petrachioaia ; Grădiniţa nr. 3 Program Prelungit Buftea; Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 

Sintesti-Vidra; Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Bragadiru; Şcoala cu clasele I-VIII, 

Nr 2 Voluntari; Grădiniţa cu Program Normal Vârteju Măgurele ; Şcoala cu clasele I-VIII, 

nr.1 Stefănestii de Jos; Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gruiu; Şcoala nr. 3 Siliştea-

Snagovului Gruiu ; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Periş; Liceul Teoretic “Ioan Petruş” 

Otopeni; Secţia cu grupe de preşcolari nr. 1 Clinceni; Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1  

Clinceni 

   5.  Curs ISJ Ilfov – CCD Ilfov  Managementul Proiectelor Europene 

 

Titular curs: prof. Niculae Jeni – inspector şcolar pentru programe comunitare şi 

integrare europeana ISJ Ilfov 

Nr. ore: 50; Nr. ore curs: 16; Nr. ore aplicaţii: 29; Evaluare:5; Perioada de derulare: 

ianuarie-mai 2008; Nr cursanţi:40-50 

JUSTIFICARE : răspunde nevoii de formare continuă a cadrelor didactice pentru 

realizarea parteneriatelor cu şcoli din spaţiul european şi consolidarea dimensiunii 

europene a educaţiei 

  

 6.  Gala Proiectelor 2007 şi Concursul Naţional “Made For Europe” – Faza 

Judeţeană 

În data de 27 martie 2008 a avut loc la Liceul Teoretic Horia Hulubei Măgurele. 

Gala Proiectelor derulate în 2007, manifestare ce a avut drept scop, creşterea dimensiunii 

europene a educaţiei din şcoală ca rezultat al participării la proiecte naţionale şi 

internaţionale a şcolilor ilfovene. 

Obiective :  

 Diseminarea exemplelor de buna practica în realizarea proiectelor Comenius, 

PGDS, PIR 
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 Participarea şcolilor la faza judeţeană a concursului „Made for Europe” 

 Schimb de experienţă între echipele de proiect care au derulat proiecte 

 Iniţierea în problematica proiectelor a persoanelor care acum iau legătura 

cu domeniul proiectelor 

 Promovarea strategiilor privind asigurarea unei dimensiuni europene a educaţiei 

în şcolile româneşti         

Grup ţintă : reprezentanţi ai celor 14 şcoli, prezentate în cele ce urmează, care au 

derulat proiecte în 2007, responsabili cu integrarea europeana şi programele 

comunitare din şcoli, cursanţi ai cursului „Managementul proiectelor europene”, cadre 

didactice (educatoare, învăţători, institutori, profesori) interesate în problematica 

proiectelor, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale 

 

Proiecte derulate: 

 "Stil de viata sănătos" - Grupul Şcolar "Vintilă Brătianu" Dragomireşti Vale 

 "Europa văzută prin ochi de copil" - Şcoala nr. 1 Chitila 

 "Un curriculum creativ european" - Şcoala nr. 3 Sinteşti Vidra 

 “Farmecul lecturii” - Şcoala nr. 2 Creţeşti Vidra 

 “Vocea şcolii” – Şcoala nr. 1 Chitila 

 “Fac sport, sunt sănătos’ – Şcoala nr. 2 Buftea 

 “Vreme schimbătoare” - Grupul Şcolar "Vintilă Brătianu" Dragomireşti 

Vale 

 „Mijloace moderne utilizate în Firmele de exerciţiu” – Grupul Şcolar 

Economic, Administrativ şi de Servicii „Barbu Stirbey” Buftea 

 “Implicarea părinţilor în viaţa copiilor - Dragi părinţi, bine aţi venit la 

şcoala!" – Şcoala nr. 1 Dobroieşti 

 “Preţuiţi comoara verde” – Şcoala nr. 2 Moara Vlăsiei 

 “Vis şi culoare” – Şcoala nr. 1 Moara Vlăsiei 

 “Galileo - program educaţional de studiere a proceselor şi fenomenelor 

astronomice elementare” – Şcoala nr. 1 Jilava 

 “Clubul micilor tenismeni” – Şcoala nr. 1 Cernica 

 “Util şi modern pe podium” – Şcoala nr. 2 Dârvari Ciorogârla 



                                                                                                                SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                              AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 

 - 182 -

     

7. Programul E-Twinning  în şcolile ilfovene 

Programul "eTwinning" a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului 

de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din 

învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, 

directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari. 

Un program pentru profesori 

eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de 

schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare 

profesională, alături de colegi din ţările europene.  

Un program pentru elevi 

Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire on-line între şcoli), elevii au 

posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific 

cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii 

şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. 

Un program pentru comunitate 

Înfrăţirea on-line a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele 

localităţi au decis să se "înfrăţească" şi completeze comunicarea şi cooperarea online prin 

alte proiecte - vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc. 

Până la 1 iulie 2008, s-au înscris în program şi derulează acţiuni şi proiecte, 

următoarele şcoli şi grădiniţe din judeţul Ilfov: Secţia cu grupe de preşcolari nr. 1 

Copăceni (Gagu Daniela); Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii "Barbu A. 

Stirbey" Buftea (Chelu Camelia); Liceul Teoretic “Alexandru Rosetti” Vidra (Roxana Ilea); 

Liceul Teoretic "Ioan Petrus", Otopeni (Kirita Monica Floris); Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 

Mogoşoaia (Lazar Natalia); Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Popeşti Leordeni  (Angelica 

Coman); Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 4 Buftea  (Ticu Ioana Roxana); Şcoala cu Clasele I-

VIII nr. 1  Brăneşti (Vlaiculescu Liliana); Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1  Chitila (Ana 

Simona Pislaru); Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Stefăneştii  de Jos (Ioana Grigore) 
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     Certificatul European EUROPEAN LABEL:  

        European Label - Certificatul European pentru proiecte din domeniul predării şi 

învăţării limbilor străine - este o iniţiativă a Comisiei Europene care îşi propune să 

evidenţieze şi să recompenseze cele mai inovatoare şi creative proiecte din acest 

domeniu.  

Proiectele selecţionate primesc un certificat semnat de Comisarul European pentru 

Educaţie, Formare, Cultură şi Multilingvism, şi de Ministrul Educaţiei şi Cercetării 

din ţara noastră.  

Premiile European Language Label 2007: Ilfov - Healthy Lifestyle - Grup Şcolar 

"Vintilă Brătianu", Dragomireşti-Vale, Ilfov coordonator d-na Ignat Liliana 

Concluzii: 

 Oportunităţile de finanţare către potenţialii beneficiari din şcoli şi promotorii de 

programe au fost mediatizate intens, folosind atât varianta electronică – email, 

CD-uri - cât şi fax,  pliante, prezentări sau informare directă 

 Au fost depuse spre finanţare un număr mare de proiecte la nivelul şcolilor, dar 

în comparaţie cu diversele oportunităţi de finanţare, capacitatea de absorbţie a 

fondurilor europene rămâne redusă la nivelul judeţului 

 Au fost cuprinşi în sistemul de formare în managementul proiectelor doar 

responsabilii de proiecte din scoli, urmând să se extindă grupul ţintă în anul 

şcolar 2008/2009 

 Activitatea de consiliere şi consultanţă pentru potenţialii beneficiari şi pentru cei 

care au câştigat granturi trebuie optimizată, antrenând şi metodiştii în aceasta 

acţiune 

 Activitatea de monitorizare a proiectelor trebuie optimizată, antrenând şi 

metodiştii în această acţiune 
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CAPITOLUL XII 
SERVICII 

AAAuuudddiiittt   
INDICATORI 

privind activitatea de audit public intern 

desfăşurată în perioada 01.01.2007-31.12.2007 

 

 Număr de misiuni de audit public intern realizate = 4 

 Numărul de structuri în care s-au desfăşurat misiunile de audit public 

intern = 22 

 Număr obiective realizate = 7 

 Număr de iregularităţi constatate = 62 

 Număr de recomandări însuşite = 73 

 Număr de recomandări soluţionate la termenele stabilite = 73 

 

CCCooonnntttaaabbbiiillliiitttaaattteee   
În conformitate cu prevederile legii nr.486/2006, Legea bugetului de stat pe anul 

2007, s-a aprobat pentru cap. 65.01 – Învăţământ la nivelul jud. Ilfov un buget iniţial în 

suma de 2.726.54 mii lei. 

Pe parcursul exerciţiului financiar 2007 bugetul de venituri şi cheltuieli a fost 

rectificat de 6 ori, astfel încât la data de 31.12.2007 valoarea totală a creditelor aprobate 

a fost de 32.170.87 mii lei. 

Dacă până în anii trecuţi se vehicula ideea de subfinanţare a învăţământului 

preuniversitar de stat, iată că în anul 2007 au fost repartizate fonduri ce nu au putut fi 

absorbite integral. 
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Astfel, la finele anului 2007 a ramas neutilizată suma de 1.675.509 lei, rezultând 

astfel un grad de utilizare a alocaţiilor bugetare de 94.8%. 

Trebuie însă menţionat şi faptul că în bugetul pe anul 2007, mai mult de 

jumătate, respectiv 68.3% a reprezentat valoarea transferurilor aprobate prin HG pe anul 

2007 pentru unităţile de învăţământ, sume ce au fost transferate consiliilor locale. 

Având în vedere datele prezentate se poate concluziona că nu toti factorii de 

răspundere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Ilfov - şi ne 

referim în primul rând la conducătorii care au calitatea de ordonatori de credite, nu 

acordă suficientă atenţie gestionării cu maximă eficienţă a fondurilor puse la dispoziţie. 

Pe de altă parte, nu în toate localităţile judeţului nostru există o bună colaborare 

între unităţile de învăţământ şi comunitatea locală, astfel încât să existe o preocupare 

permanentă şi comună în ceea ce priveşte dezvoltarea bazei materiale necesară pentru 

asigurarea celor mai bune condiţii desfăşurării procesului instructiv-educativ.  

În anul 2007 I.S.J. Ilfov a beneficiat de alocaţii bugetare în valoare de 32.170.869 

lei, repartizate pe titluri ale clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, după cum 

urmează: 

Denumire indicator Art.    
bugetar Finanţare Plăţi % execuţie bugetară 

Titlul I Cheltuieli de 
personal 10 2713300 2530029 93 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 3042200 2975701 97 

Titlul VI Transferuri 51 21958000 20869045 95 

Titlul VII Alte transferuri 55 198937 197847 99 

Titlul VIII Asistenţă 
socială 57 1205532 1201030 99 

Titlul IX Alte cheltuieli 59 719900 684270 95 

Titlul X Active 
nefinanciare 71 2333000 2037438 87 

TOTAL  32170869 30495360 94 
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Rechizite, alocaţii, burse, bani liceu, Euro 200, manuale 

Sustinerea unei educaţii de calitate presupune şi acordarea de facilităţi 

elevilor pentru ca aceştia să poată frecventa şcoala şi învaţă în condiţii corespunzătoare. 

Rechizite 
 

În anul şcolar 2007/2008 s-a înregistrat o diminuare a numărului de beneficiari de 

rechizite şcolare, situaţia comparativă cu anii şcolari 2005/2006 si 2006/2007 

prezentâdu-se astfel: 

Nr.crt. Clasa 
2005/2006 

Nr. beneficiari 

2006/2007 

Nr. beneficiari 

2007/2008 

Nr. beneficiari 

1 I 689 636 607 

2 II 

1966 1628 1653 3 III 

4 IV 

5 V 

1636 1429 1306 6 VI 

7 VII 

8 VIII 485 439 402 

 TOTAL 4776 4132 3968 

 

Trebuie precizat că pentru anul şcolar 2007/2008 fondurile în vederea 

achiziţionării de rechizite au fost repartizate inspectoratului şcolar în conformitate cu 

prevederile OMEdCT nr. 621/20.03.2007.  

Ca urmare ISJ Ilfov a organizat procedura de achiziţie pentru pachetele de 

rechizite şcolare acordate în baza prevederilor Legii nr. 126/2002, în urma căreia a fost 

încheiat un contract în valoare de 100.056 lei. 
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               Alocaţii 

Numărul beneficiarilor de alocaţie de la bugetul de stat în anul şcolar 2007/2008 a 

înregistrat o diminuare, reprezentând  90.76% din numărul de beneficiari înregistraţi în 

anul şcolar anterior. 

Situaţia comparativă pe ultimii trei ani şcolari este prezentă în tabelul de mai jos: 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Nr. beneficiari Valoare  lei/luna Nr. beneficiari Valoare  lei/luna Nr. beneficiari Valoare  lei/luna 

33717 24 32363 24 29375 25 

 

Burse 
Referitor la bursele acordate elevilor trebuie menţionat că pentru semestrul I al anului 

şcolar 2007/2008 cuantumul a fost acelaşi cu cel aprobat pentru semestrul II al anului 

şcolar 2006/2007, fondurile necesare fiind aprobate pe an financiar şi nu pe an şcolar, 

iar pentru semestrul al II-lea, Consiliul de Administraţie al I.S.J. Ilfov a aprobat o creştere 

a cuantumului burselor sociale ca urmare a diminuării numărului de beneficiari 

concomitent cu majorarea bugetului aprobat cu aceasta destinaţie.  

Situaţia comparativă cu ultimii doi ani şcolari se prezintă astfel : 

  2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Nr. beneficiari Cuantum Nr. beneficiari Cuantum Nr. beneficiari Cuantum 

Burse de merit 21 200 47 290 52 325 

Burse de studiu 65 175 69 254 63 310 

Burse sociale 3219 110 2887 163 2623 200 

Burse interni 49 155 29 225 34 240 

Burse 
moldoveni 7 40.625$ 19 40.625$ 21 40.625$ 

“Bani de liceu” 379 180 511 180 502 180 

TOTAL 3354 - 3562 - 3295 - 
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În ceea ce priveşte Programul naţional de protecţie socială « Bani de liceu » acordat 

conform HG 1488/2004  beneficiarii sunt stabiliţi la începutul fiecarui an şcolar, iar 

cuantumul este cel stabilit prin HG de 180 lei/lună. 

Pentru elevii din Republica Moldova cuantumul burselor acordate a rămas 

nemodificat pe parcursul celor trei ani şcolari, suma absolută plătită fiind însă diferită în 

funcţie de cursul de schimb înregistrat pentru fiecare lună în parte. 

Programul “EURO 200” pentru achiziţia de calculatoare 

Creşterea sumelor utilizate în decontarea bonurilor valorice acordate elevilor ca ajutor 

financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în conformitate cu prevederile Legii nr. 

269/2004 pentru anul şcolar 2007/2008 a fost determinată pe de o parte de creşterea 

numărului de beneficiari aprobaţi, iar pe de altă parte de cursul valutar avut în vedere la 

decontare. 

Situaţia comparativă a numărului de beneficiari şi a plăţilor înregistrate se prezintă 

astfel: 

Anul scolar Numar beneficiari Valoare decontata 

2005/2006 82 58.854 

2006/2007 78 55.524 

2007/2008 104 63.497 

% 2007/2008 fata de 2005/2006 127 108 

% 2007/2008 fata de 2006/2007 133 114 

 

Situaţia  manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu; învăţământul 

profesional; manuale pentru liceu, copii cu situatii speciale: 

Referitor la manualele şcolare trebuie menţionat că potrivit OMEdCT nr. 1337/2007 

pentru anul şcolar 2007/2008 inspectoratele şcolare au fost împuternicite să încheie 

contractele de retipăriri manuale şcolare, sumele necesare fiind aprobate prin bugetul  

acestora. 

La nivelul ISJ Ilfov contractele de retipăriri manuale încheiate au fost în valoare de 

203.706 lei, situaţia comparativă cu ultimii doi ani şcolari prezentându-se astfel : 
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Nr. crt.  Clasa 
Nr. elevi conform   plan scolarizare Total manuale primite Total manuale distribuite 

05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 

1 I 3169 3083 3170 12575 12923 12743 12575 12923 12743 

2 II 3030 3111 3003 1246 3252 3085 1246 3252 3085 

3 III 3701 2998 3009 34335 2124 7591 34335 2124 7591 

4 IV 3047 3659 2923 2460 33794 2676 2460 33794 2676 

5 V 3058 3086 3698 7337 4666 5350 7337 4666 5350 

6 VI 2955 2911 2884 9483 5084 5159 9483 5084 5159 

7 VII 2880 2814 2812 7767 8389 5730 7767 8389 5730 

8 VIII 2871 2693 2641 12798 6058 6030 12798 6058 6030 

9 IX 1228 1660 1572 2542 6098 5084 2542 6098 5084 

10 X 1460 1800 1716 21797 1956 5952 21797 1956 5952 

TOTAL  27399 27815 27428 112360 84343 59400 112360 84343 59400 

VAL.     283800 233347 203706 283800 233347 203706 

 

Finanţarea învăţământului 

În anul 2007, pentru activitatea proprie şi a ordonatorilor terţiari din subordine   

s-au primit credite de la bugetul de stat în valoare de 32.170.869 lei, din care: 

-   2.713.300 lei pentru cheltuieli de personal  

-   3.042.200 lei pentru cheltuieli materiale şi servicii 

- 21.958.000 lei pentru transferuri de capital conform HG/2007 

-   198.938 lei pentru finanţarea programelor de granturi  

-   1.205.532 lei ajutoare sociale  

-   719.900 lei pentru burse – “Bani de liceu”  

-  2.333.000  lei pentru cheltuieli de capital 

Plăţile efectuate până la data de 31.12.2007 au fost de 30.495.360 lei, respectiv 

94,8 % din finanţare şi care în structura cheltuielilor bugetare se prezintă astfel: 

- 2.530.029 lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal 

- 2.975.701 lei pentru bunuri şi servicii 

- 20.869.045 lei pe transferuri către administraţiile locale 
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- 197.847 lei pentru granturi 

- 1.201.030 lei asistenţa socială 

-  684.270 lei pentru burse şi 

- 2.037.438 lei cheltuieli de capital. 

Se impune ca necesară precizarea că anul 2007 a inregistrat cel mai mare volum 

de deschideri de credite comparativ cu anii anteriori, volumul creditelor primite fiind de 

16.2 ori mai mare decât în anul 2003.  

Aceasta creştere a fost determinată, în principal, de cuprinderea în bugetul ISJ 

Ilfov a sumelor destinate transferurilor către administraţiile locale conform HG/2007 

pentru finanţarea unor cheltuieli de capital a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aceste sume reprezentând 68.2 % din totalul deschiderilor de credite in anul 2007. 

De asemenea, in anul analizat a continuat finanţarea dotărilor unităţilor de 

învăţământ preuniversitar conform ordinelor de ministru referitoare la dotarea cu fond de 

carte, cabinete şi laboratoare şcolare, echipament sportive, CDI-uri şi echipamente auto, 

pentru finanţarea programului de granturi, precum şi finanţarea lucrărilor de 

infrastructură stabilite prin HG nr. 1285/2007 pentru o parte din unităţile din reţeaua 

şcolară a judeţului nostru. La acestea s-au mai adăugat cheltuielile efectuate pentru 

dotarea cu mobilier şcolar, dotarea şcolilor cu calculatoare, derularea programelor 

guvernamentale “Bani de liceu” şi “Euro 200”, precum şi cheltuielile efectuate cu 

organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a examenelor naţionale în anul 2007. 

Sintetic, nivelul creditelor deschise în perioada 2003-2007 (în anul 2007 s-au 

primit de aproximativ 16,2 ori mai multe credite decât în anul 2003) rezultă şi din 

diagrama următoare : 

 

Anul 2003 2004 2005 2006 2007 

Finanţare 1.988.818 3.032.050 3.614.784 14.701.824 32170869 
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În structura cheltuielilor bugetare,  creditele bugetare primite de I.S.J. Ilfov pot fi 

reprezentate astfel: 

      mii lei 

Art. 10  
chelt 
personal 

Art. 20  
bunuri si 
servicii 

Art. 51  
transferuri ch 
capital 

Art. 55 
program 
granturi 

Art. 57  
asistenta 
sociala 

Art. 59  
bani de 
liceu 

Art. 70  
chelt capital

2713.3 3042.2 21958 198.94 1205.53 719.9 2333 

 

Total

Art. 10  chelt personal

Art. 20   bunuri si
servicii
Art. 51   transferuri ch
capital
Art. 55 program
granturi
Art. 57    asistenta
sociala
Art. 59       bani de
liceu
Art. 70     chelt capital

 

Anul 2007 a reprezentat şi primul an în care, ca urmare a descentralizării, au fost 

alocate fonduri inspectoratelor şcolare în vederea încheierii contractelor de retipăriri 

manuale şi pentru achiziţia de rechizite şcolare. 

20,4

1.988.818
3.032.050

3.614.784

14.701.824

32.170.869

2003 2003 2004 2005 2006 2007

FINANŢARE
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Situaţia centralizată privind execuţia programelor finanţate de la bugetul de stat la 

data de 31.12.2007 se prezintă astfel: 

Nr. 
crt 

Explicatii Total        
(mii lei) 

din care 

   10 20 51 55 57 59 71 

1 dotare fond 
carte 

405.85  405.85      

2 dotare 
cabinet 
psiho 

54.00  27.48     26.52 

3 dotare 
cabinet 
logoped. 

72.42  33.24     39.18 

4 dotare 
laboratoare 

648.82  516.62     132.20 

 din care 
- fizica 

164.44  113.22     51.22 

  - chimie 234.88  199.14     35.74 

  - biologie 249.50  204.26     45.24 

5 dotare 
echipam. 
sport 

375.41  354.12     21.29 

6 dotare CDI 321.56  241.32     80.24 

7 dotare auto 126.92  1.30     125.62 

8 conect. 
Internet 

9.16  9.16      

9 examene 
2007 

643.00 576.1
9 

27.85   38.96   

10 bani de liceu 675.52     0.00 684.2
7 

 

11 transfer 
sume 
conform 
HG/2007 

20869.04   20869.0
4 

    

12 programul 
de granturi 

197.85    197.8
5 
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13 manuale 
scolare 

203.71     203.71   

14 rechizite 
scolare 

100.06     100.06   

15 mobilier 
scolar 

554.59  554.59      

16 TIC         

17 invest.cf 
A2/HG1285 

944.71       944.71 

18 E 200 63.50     63.50   

19 E 100 610.64     610.64   

TOTAL 27525.59 576.1
9 

2691.1
5 

20869.0
4 

197.8
5 

1016.8
7 

684.2
7 

1498.97

 

  De menţionat faptul că sumele necesare pentru mobilier şcolar şi TIC nu au fost 

decontate integral în anul 2007, ca urmare a lipsei de finanţare în anul 2007. Sumele 

reprezintă datorii către furnizori, neachitate până la data de 31.12.2007, au fost incluse 

în bugetul anului 2008, finanţarea şi plata acestora fiind efectuată în trimestrul I al 

anului curent.  

Astfel, pentru mobilier şcolar valoarea contractului încheiat în anul 2007 a fost de 

903.64 mii lei, din care s-a achitat până la data de 31.12.2007 suma de 554.59 mii lei, 

iar diferenţa de 349.05 mii lei a fost achitată în luna ianuarie 2008; pentru TIC au fost 

încheiate 3 contracte (lot 1, 2 si 3) în valoare de 1.139.10 mii lei, din care în anul 2007 

nu a fost decontată nicio sumă, din lipsa de finanţare.  

În ceea ce priveşte organizarea examenelor naţionale, în anul 2007 

compartimentul Contabilitate, în colaborare cu celelalte compartimente  din structura 

organizatorică a inspectoratului a întocmit şi transmis comanda de tipizate necesare 

către Romdidac, precum şi comanda de materiale consumabile necesare. 

 S-au făcut deschideri de credite pentru asigurarea fondurilor necesare achitării 

drepturilor salariale personalului didactic ce a făcut parte din comisii, iar pentru 

acordarea drepturilor băneşti cuvenite ca urmare a deplasărilor pentru examene s-au 
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verificat şi achitat  de  inspectorat prin compartimentul Contabilitate un număr de 717 

deconturi în valoare totală de 38.959 lei. 

Referitor la programele guvernamentale “Bani de liceu” şi “Euro 200”, I.S.J. Ilfov 

prin compartimentul contabilitate a strâns de la unităţi cererile formulate în anul 2007 

pe care le-a introdus în aplicaţie în vederea aprobărilor nominale şi numerice, a operat 

contestaţiile înregistrate şi a urmărit soluţionarea acestora de către comisiile naţionale, 

rezultatele finale fiind transmise unităţilor de învăţământ. Pentru anul 2007 au fost 

introduce 502 cereri pentru bani de liceu care au fost aprobate integral,  iar pentru Euro 

200 s-au introdus 106 cereri aprobate integral, bonurile valorice fiind distribuite 

beneficiarilor în luna iulie 2007. Din numărul de 106 cereri aprobate s-au decontat  104  

bonuri furnizorilor de calculatoare în luna octombrie 2007, diferenţa de 2 bonuri valorice 

fiind returnată de beneficiari ca urmare a imposibilităţii acoperirii diferenţei de preţ. 

Tot  prin compartimentul contabilitate s-au centralizat, achiziţionat şi distribuit 

comenzile de formulare tipizate pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul 2007 

în valoare de 91.410 lei. 

O atenţie deosebită a fost acordată în cursul anului 2007 şi acoperirii necesarului 

de credite pentru achitarea cheltuielilor de personal de către toate unităţile de 

învăţământ din judeţ. În acest sens au fost organizate întâlniri cu personalul din 

compartimentele de contabilitate din şcolile şi primăriile de la nivelul fiecărei localităţi, 

întâlniri în care s-au analizat comparativ necesarul şi bugetul aprobat şi în urma cărora 

s-au solicitat rectificări de buget, asigurându-se astfel achitarea integrală a drepturilor 

salariale în anul 2007 pentru tot personalul din învăţământul ilfovean.  

În activitatea financiar contabilă, la nivelul I.S.J. Ilfov s-au înregistrat în anul 2007 

atât aspecte pozitive (puncte tari), cât şi aspecte negative (puncte slabe). 

Puncte tari 

- cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, care reglementează activitatea 

financiar-contabilă, 

- promovarea unor relaţii de bună colaborare cu M.Ed.C.T., Consiliile Locale de 

la nivelul unităţilor teritorial-administrative din judeţ, Direcţia Judeţeană de 

Statistică, Direcţia Finanţelor Publice Ilfov, 



                                                                                                                SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                              AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 

 - 195 -

- colaborarea, permanentă şi eficientă cu celelalte compartimente din structura 

organizatorică a inspectoratului şi cu personalul de specialitate din unităţile de 

învăţământ. 

Puncte slabe 

- depăşirea accidentală a termenelor de predare a unor situaţii centralizatoare la 

nivel de judeţ ca urmare a primirii cu întârziere a acestora din unităţile de 

învăţământ, 

- dificultăţi în întocmirea unor situaţii ca urmare a raportărilor incomplete sau 

eronate din partea unor unităţi şcolare. 

 

Propuneri de remediere a punctelor slabe 

- organizarea unor stagii de formare prin Casa Corpului Didactic pentru 

personalul încadrat în compartimentele financiar-contabile din unităţile de 

învăţământ 

- punerea în aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la nerealizarea 

atribuţiilor din fişa postului. 

   

TTTeeehhhnnniiiccc,,,   iiinnnvvveeessstttiiiţţţiiiiii   şşşiii   dddoootttăăărrriii   
Investiţii şi dotări: 

 

- pentru infrastructură: 

Ţinându-se seama de propunerile făcute de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, în 

anul 2007 s-au elaborat următoarele Hotarâri de Guvern: H.G. 300, H.G. 454, H.G. 617, 

H.G. 919 si H.G. 1285 prin care au fost alocate fonduri pentru unităţile de învăţământ. 

Suma aferentă cheltuielilor cu infrastructura aproape că s-a dublat în anul 2007, fiind 

alocată suma de 24.790.000 RON, faţă de anul 2006, în care a fost alocată suma de 

12.678.000 RON.  
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Fonduri Infrastructura (mii RON)

825
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9991
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924
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Consolidari
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Realizat

 

Din totalul de fonduri alocate, în valoare totală de 24.790.000 RON, până la 

31.12.2007 au fost decontate un procent de 76,6 %, adică 18.854.408 RON. 

     SITUAŢIA SUMELOR ACORDATE PRIN HOTĂRÂRI DE GUVERN ÎN ANUL 2007 

Localitatea Unitatea nominalizata   Hotararea de 
Guvern 

Natura 
lucrarii 

Suma 
alocata 

Suma 
decontata 
in 2007 

Procent 
utilizare 

BRAGADIRU Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Bragadiru             HG 919/2007 Rk 200000 200000 100,00 

TOTAL BRAGADIRU 200000 200000 100,00 

BUFTEA Grup Scolar Barbu Stirbey Buftea    
 HG 300/2007 R 260000 260000 100,00 

HG 919/2007 R 100000 100000 100,00 

BUFTEA Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Buftea 
 HG 300/2007 OI 585000 585000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 300000 300000 100,00 
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BUFTEA Scoala cu clasele I - VIII nr. 3 Buftea     

HG 300/2007 C 470000 470000 100,00 

HG 617/2007 C 150000 150000 100,00 

HG 919/2007 C 100000 100000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 1 OI 300000 300000 100,00 

BUFTEA 
GPP 1 Buftea HG 1285/2007 

anexa 2 OI 50000 40341 

98,93 GPP 2 Buftea HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 40817 

BUFTEA GPP 3 Buftea HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 

39865 

27370 

TOTAL BUFTEA 2415000 2413393 99,93 

CHITILA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Chitila 
 HG 300/2007 OI 950000 950000 100,00 

HG 919/2007 OI 400000 400000 100,00 

CHITILA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Chitila Sectia 
Prescolari Rudeni HG 617/2007 R 50000 50000 100,00 

CHITILA GPP nr. 1 Chitila 
HG 617/2007 R 100000 100000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 330000 330000 100,00 

TOTAL CHITILA 1830000 1830000 100,00 

MAGURELE " Horia Hulubei" Magurele HG 919/2007 R 200000 200000 100,00 

MAGURELE  "Horia Hulubei" Magurele, Sectia I - IV 
Dumitrana HG 454/2007  U 80000 80000 100,00 

MAGURELE GPP nr. 1 Magurele 

HG 1285/2007 
anexa 1 OI 300000 0 0,00 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 75000 74997 100,00 

TOTAL MAGURELE 655000 354997 54,20 

PANTELIMON 
Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Pantelimon HG 300/2007 OI 200000 123045 61,52 

Gradinita cu program normal Pantelimon HG 300/2007 OI 290000 163923 56,53 

TOTAL PANTELIMON 490000 286968 58,56 

POPESTI 
LEORDENI 

Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Popesti 
Leordeni 

HG 300/2007 OI 950000 0 0,00 

HG 919/2007 OI 306000 0 0,00 
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POPESTI 
LEORDENI 

Scoala cu clasele I - VIII nr. 3 Popesti 
Leordeni 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 200000 0 0,00 

POPESTI 
LEORDENI Sc. 3 pentru GPP Popesti Leordeni HG 1285/2007 

anexa 2 OI 50000 50000 100,00 

TOTAL POPESTI LEORDENI 1506000 50000 3,32 

VOLUNTARI Scoala cu clasele I - VII Nr. 1 Voluntari HG 1285/2007 
anexa 2 OI 75000 41902,66 55,87 

TOTAL VOLUNTARI 75000 41902,66 55,87 

AFUMATI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Afumati HG 300/2007 C 500000 500000 100,00 

AFUMATI GPN Afumati HG 919/2007 R 200000 200000 100,00 

TOTAL AFUMATI 700000 700000 100,00 

BALOTESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Balotesti, 
Sectia Prescolari Balotesti HG 617/2007 R 100000 100000 100,00 

BALOTESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Balotesti, 
Sectia Prescolari Dumbraveni  HG 617/2007 R 100000 100000 100,00 

BALOTESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Balotesti, 
Sectia  pentru I - IV Balotesti 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 75000 38111 50,81 

TOTAL BALOTESTI 275000 238111 86,59 

BERCENI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Berceni HG 919/2007 R 200000 200000 100,00 

TOTAL BERCENI 200000 200000 100,00 

BRANESTI Lic "Traian Lalescu" Branesti HG 300/2007 OI 200000 93118 46,56 

BRANESTI Lic "Traian Lalescu" Branesti, Sectia I - IV 
Pasarea HG 454/2007  U 50000 50000 100,00 

BRANESTI GPN "Rita Gargarita" Branesti HG 300/2007 OI 350000 80676 23,05 

BRANESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Branesti HG 454/2007  U 64000 64000 100,00 

BRANESTI "Th. Pietraru" Branesti HG 454/2007  
Campus 895000 826000 92,29 

U 80000 80000 100,00 

BRANESTI "Cezar Nicolau" HG 454/2007  SAM 1458000 1187158 81,42 

TOTAL BRANESTI 3097000 2380952 76,88 

CERNICA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Cernica HG 617/2007 R 217000 217000 100,00 

CERNICA Sectia I - IV Posta Cernica HG 1285/2007 
anexa 1 R 100000 100000 100,00 

CERNICA Scoala cu clasele I - VIII nr. 3 Balaceanca HG 1285/2007 R 200000 200000 100,00 
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Cernica anexa 1 

TOTAL CERNICA 517000 517000 100,00 

CHIAJNA "Dna Chiajna" HG 454/2007  Campus 1400000 693234,5 49,52 

CHIAJNA Dna Chiajna pentru Sectia prescolari HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 50000 100,00 

TOTAL CHIAJNA 1450000 743234,5 51,26 

CIOLPANI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Ciolpani HG 300/2007 OI 625000 14673 2,35 

CIOLPANI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Ciolpani, Sectia 
I - IV Tiganesti HG 454/2007  U 45000 20600 45,78 

CIOLPANI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Ciolpani, Sectia 
I - IV Piscu HG 454/2007  U 45000 20600 45,78 

CIOLPANI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Ciolpani, Sectia 
I - IV Izvorani HG 454/2007  U 45000 20600 45,78 

TOTAL CIOLPANI 760000 76473 10,06 

CIOROGARLA G.S. "Pamfil Seicaru" Ciorogarla 
HG 300/2007 R 200000 200000 100,00 

HG 454/2007  SAM 1380000 400000 28,99 

CIOROGARLA Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Darvari 
Ciorogarla 

HG 300/2007 OI 485000 485000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 1 OI 300000 300000 100,00 

CIOROGARLA GPN nr. 1 Ciorogarla 
HG 300/2007 OI 350000 350000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 1 OI 200000 200000 100,00 

CIOROGARLA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Ciorogarla HG 1285/2007 
anexa 1 R 350000 350000 100,00 

TOTAL CIOROGARLA 3265000 2085000 63,86 

CLINCENI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Clinceni HG 1285/2007 
anexa 2 OI 75000 75000 100,00 

CLINCENI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Clinceni Sectia 
I - IV Caltuna 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 300000 299897,7 99,97 

CLINCENI Scoala cu clasele I - VIII nr.1 Clinceni pentru 
GPP  Clinceni 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 50000 100,00 

TOTAL CLINCENI 425000 424897,7 99,98 

COPACENI Sc. 1 pentru Gradinita 1 Copaceni HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 50000 100,00 
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TOTAL COPACENI 50000 50000 100,00 

CORNETU Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Cornetu HG 1285/2007 
anexa 1 R 200000 200000 100,00 

CORNETU Sc. 1 pentru GPP Cornetu HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 49980 99,96 

TOTAL CORNETU 250000 249980 99,99 

DASCALU GPN 1 Dascalu HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 50000 100,00 

TOTAL DASCALU 50000 50000 100,00 

1 DECEMBRIE Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 1 Decembrie HG 300/2007 OI 200000 196350 98,18 

TOTAL 1 DECEMBRIE 200000 196350 98,18 

DOBROIESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Dobroiesti 
HG 919/2007 Rk 100000 100000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 39865 79,73 

DOBROIESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Fundeni 
Dobroiesti HG 919/2007 R 150000 0 0,00 

DOBROIESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Fundeni 
Dobroiesti pentru gradinita 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 30844,8 61,69 

TOTAL DOBROIESTI 350000 170709,8 48,77 

DOMNESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Domnesti 
HG 919/2007 R 50000 50000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 0 0,00 

DOMNESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Domnesti 
Sectia prescolari Domnesti HG 919/2007 R 50000 50000 100,00 

DOMNESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Domnesti 
Sectia I - IV Teghes HG 919/2007 Rk 50000 50000 100,00 

DOMNESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Domnesti 
Sectia Prescolari Teghes HG 919/2007 R 50000 50000 100,00 

TOTAL DOMNESTI 250000 200000 80,00 

DRAGOMIRESTI G.S. "Vintila Bratianu" Dragomiresti HG 300/2007 R 200000 200000 100,00 

DRAGOMIRESTI GPN nr. 1 Dragomiresti Deal 
HG 454/2007  U 45000 45000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 50000 100,00 

DRAGOMIRESTI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Dragomiresti 
Deal, Sectia I - IV Zurbaua HG 454/2007  U 45000 45000 100,00 
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TOTAL DRAGOMIRESTI 340000 340000 100,00 

GANEASA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Ganeasa 
HG 300/2007 OI 200000 200000 100,00 

HG 919/2007 R 290000 290000 100,00 

GANEASA Scoala cu clasele I - VIII nr. 3 Sindrilita  
Ganeasa HG 300/2007 OI 520000 488010 93,85 

TOTAL GANEASA 1010000 978010 96,83 

GLINA Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Catelu Glina HG 300/2007 OI 280000 0 0,00 

TOTAL GLINA 280000 0 0,00 

GRUIU Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 pentru GPP 
Gruiu 

HG 1285/2007 
anexa 2 R 46000 46000 100,00 

GRUIU Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Gruiu Lipia HG 1285/2007 
anexa 1 R 300000 300000 100,00 

GRUIU Scoala cu clasele I - VIII nr. 3 Silistea 
Snagovului Gruiu 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 300000 300000 100,00 

TOTAL GRUIU 646000 646000 100,00 

JILAVA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Jilava, Sectia 
Prescolari HG 454/2007  U 50000 50000 100,00 

TOTAL JILAVA 50000 50000 100,00 

MOARA VLASIEI Scoala cu clasele I - VIII nr. 3 Moara Vlasiei 
HG 617/2007 U 150000 149756,1 99,84 

HG 919/2007 Rk 100000 99799,56 99,80 

MOARA VLASIEI Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Moara Vlasiei 
HG 919/2007 Rk 100000 99455,21 99,46 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 200000 200000 100,00 

TOTAL MOARA VLASIEI 550000 549010,9 99,82 

MOGOSOAIA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Mogosoaia HG 919/2007 R 200000 200000 100,00 

MOGOSOAIA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Mogosoaia 
GPP Mogosoaia 

HG 1285/2007 
anexa 1 OI 200000 86220,48 43,11 

HG 1285/2007 
anexa 2 OI 50000 0 0,00 

TOTAL MOGOSOAIA 450000 286220,5 63,60 

NUCI Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Nuci HG 919/2007 R 100000 100000 100,00 

NUCI Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Merii Petchi 
Nuci HG 919/2007 R 100000 100000 100,00 
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NUCI Sectia Prescolari Nuci HG 919/2007 R 50000 50000 100,00 

TOTAL NUCI 250000 250000 100,00 

PERIS Scoala cu clasele I - VIII Nr. 1 Peris HG 1285/2007 
anexa 2 R 50000 50000 100,00 

PERIS Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Peris, Sectia I - 
IV Balteni HG 454/2007  U 45000 45000 100,00 

PERIS Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Bratulesti Peris 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 104000 0 0,00 

HG 1285/2007 
anexa 2 R 50000 50000 100,00 

TOTAL PERIS 249000 145000 58,23 

PETRACHIOAIA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Petrachioaia 
HG 300/2007 Rk 140000 139623 99,73 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 100000 97875 97,88 

PETRACHIOAIA Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Petrachioaia 
Sectia Prescolari 

HG 300/2007 Rk 135000 134804 99,85 

HG 1285/2007 
anexa 1 R 100000 97896 97,90 

TOTAL PETRACHIOAIA 475000 470198 98,99 

SNAGOV Lic "Mihail Kogalniceanu" Snagov HG 454/2007  U 80000 80000 100,00 

TOTAL SNAGOV 80000 80000 100,00 

STEFANESTII 
DE JOS 

Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 Stefanestii de 
Jos 

HG 300/2007 R 300000 300000 100,00 

HG 919/2007 R 200000 200000 100,00 

TOTAL STEFANESTII DE JOS 500000 500000 100,00 

VIDRA Lic T. "Al. Rosetti" Vidra 

HG 300/2007 OI 300000 300000 100,00 

HG 919/2007 OI 300000 300000 100,00 

HG 1285/2007 
anexa 1 OI 200000 200000 100,00 

VIDRA Scoala cu clasele I - VIII nr. 2 Cretesti Vidra, 
Sectia Prescolari Cretesti HG 454/2007  U 50000 50000 100,00 

VIDRA Scoala cu clasele I - VIII nr. 3 Sintesti Vidra, 
Sectia Prescolari Sintesti HG 454/2007  U 50000 50000 100,00 

TOTAL VIDRA 900000 900000 100,00 
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  SUME ACORDATE ÎN ANUL 2007 PRIN CELE 5 HOTĂRÂRI DE GUVERN, PE 

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 

DOTĂRI CU MIJLOACE DE TRANSPORT GRATUIT  

 În anul 2007 au fost dotate cu microbuze pentru transportul elevilor 11 localităţi, 

după cum  urmează:  

1. Baloteşti      6. Periş 

 2. Chiajna      7. Petrăchioaia 

 3. Grădiştea                8. Snagov 

 4. Gruiu      9. Popeşti Leordeni 

 5. Pantelimon     10. Măgurele 

        11. Vidra 

PROGRAMUL DE DOTARE CU MOBILIER ŞCOLAR  

    Dotarea laboratoarelor de informatică 

Nr. 
crt. Unitatea de invatamant Nr. calc. 

necesare 
Scaun 
elev 

Masa 
calculator 

Catedra 
1/cls. 

Scaun 
prof.1/cls. 

1 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Tanganu Cernica 20 25 25 1 1 

2 Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 BalaceancaCernica 15 25 25 1 1 

NIVEL DE 
INVATAMANT 

Unitati 
finantate 
prin HG 
300 

Unitati 
finantate prin 
HG 454 

Unitati 
finantate prin 
HG 617 

Unitati 
finantate prin 
HG 919 

Unitati 
finantate 
prin HG 
1285 
anexa 1 

Unitati 
finantate 
prin HG 
1285 
anexa 2 

TOTAL sume 
alocate prin HG  

GRADINITE 4 4 4 4 5 14 3.871.000 

SCOLI PRIMARE 
SI GIMNAZIALE 14 8 3 16 14 7 13.666.000 

LICEE/ COLEGII/ 
GRUPURI 
SCOLARE 

5 6 0 3 1 0 7.253.000 

TOTAL MII LEI 24.790.000 
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3 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Darvari Ciorogarla 20 25 25 1 1 

4 Scoala cu clasele I-VIII nr.  2 Fundeni Dobroesti  15 25 25 1 1 

5 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Dragomiresti 20 25 25 1 1 

6 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Piteasca Ganeasa 15 25 25 1 1 

7 Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Sindrilita Ganeasa  15 20 20 1 1 

8 Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Bobesti  Glina  15 20 20 1 1 

9 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Lipia Gruiu 15 25 25 1 1 

10 Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Silistea Snagovului Gruiu 15 25 25 1 1 

11 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Jilava 15 25 25 1 1 

12 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Moara Vlasiei 15 25 25 1 1 

13 Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Caciulati Moara Vlasiei 15 25 25 1 1 

14 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Bratulesti Peris 20 25 25 1 1 

15 Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Burias Peris 15 25 25 1 1 

16 Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Tancabesti Snagov 15 25 25 1 1 

17 Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Cretesti Vidra 15 25 25 1 1 

18 Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Sintesti Vidra 15 25 25 1 1 

19 G.S. D-na Chiajna   30 30 1 1 

TOTAL 290 470 470 19 19 

  pret unitar   48,79 160,65 249,9 58,31 

  Valoare/produs   22931 75506 4748 1108 

  TOTAL VALOARE LABOR. INFO. 104293     
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    Dotarea Grădiniţelor 

Unitatea de 
invatamant /   
Sectia 

Masute 
10/gr 

Scaunele 
20 gr. 

Vestiar 3 
compart. 
3/gr. 

Patuturi 
rabatabile 
20/gr. 

Patuturi 
pliante 
20/gr. 

Catedra 
edu.1/gr. 

Scaun 
edu.1/gr. 

Dulap 
mater. 
didactic 
1/gr. 

Dulap 12 
compartimentari 
2/gr. 

Rafturi 
cu usi 
1/gr. 

Secţie cu grupe 
de preşcolari nr. 
4 Buftea 

20 40 6 0 0 2 2 2 4 2 

 Gradinita cu 
program 
prelungit nr. 3 
Buftea 

10 20 0 75 67 2 2 0 2 1 

 Gradinite  cu 
program 
normal nr. 1 
Chitila 

40 80 0 0 0 4 4 0 2 2 

Gradinita cu 
program 
prelungit 
"Voinicel" 
Chitila 

20 40 6 0 0 2 2 2 2 2 

Sectia de 
prescolari nr. 3 
Voluntari 

10 20 3 0 0 1 1 1 2 1 

Secţia cu grupă 
de preşcolari 
nr.1 Baloteşti 

10 20 3 0 0 1 1 1 2 1 

Secţia cu grupă 
de preşcolari 
Săftica 

10 20 3 0 0 1 1 1 2 1 

Gradinita cu 
p.p.Balotesti  10 20 3 20 0 1 1 1 2 1 

 Gradinita  cu 
program 
normal nr. 1 
"Rita 
Gargarita" 
Branesti 

20 40 6 0 0 2 2 2 4 2 

Secţia cu grupă 
de preşcolari 
Balaceanca 
Cernica 

10 20 3 0 0 1 1 1 2 1 

Secţia cu grupă 
de preşcolari 

10 20 3 60 0 1 1 1 2 1 
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nr.1 Dobroesti 

 Sectia cu 
grupe de 
presc. nr. 1 
Moara Vlasiei 

20 40 6 0 0 2 2 2 4 2 

 Gradinita 
program 
normal nr. 2 
Moara Vlasiei 

        80           

TOTAL 190 380 42 75 147 20 20 14 30 17

pret unitar 73,78 40,46 249,9 422,45 142,8 249,9 58,31 297,5 416,5 166,6

Valoare/produs 14018,20 15374,80 10495,80 31683,75 20991,60 4998,00 1166,20 4165,00 12495,00 2832,20

TOTAL 
VALOARE 
MOBILIER 
GRADINITE 118220,55                 

  

  

Dotarea laboratoarelor de fizică, biologie, chimie 

Localitatea Unitatea de invatamant /     Sectia Scaun 
elev 

Lab. 
fizica 
10 
mese 

Lab. 
chimie 
10  
mese 

Lab.bio. 
10 
mese 

Catedra 
1/cls. 

Scaun 
prof.1/cls. 

 
BRAGADIRU 

 Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Bragadiru 60 10 10   2 2 

Buftea 

 Grupul Scolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea 90 10 10 10 3 3 

 Grupul Scolar Economic Administrativ şi de 
Servicii “Barbu A. Stirbey” Buftea  60 10   10 2 2 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 1 Buftea  90 10 10 10 3 3 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 3 Buftea 30   10   1 1 

 CHITILA  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Chitila  90 10 10 10 3 3 

 MAGURELE  Liceul Teoretic cu cl.I-XII "Horia Hulubei" 
Magurele 90 10 10 10 3 3 

BRANESTI  Grupul Scolar Agricol “ Cezar Nicolau “ Branesti 90 10 10 10 3 3 
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CERNICA 
 Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Cernica 60 10 10   2 2 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 2 Tanganu - Cernica  60 10 10   2 2 

 CHIAJNA  Grupul Şcolar "Doamna Chiajna" Rosu – Chiajna  60 10 10   2 2 

 CLINCENI  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Clinceni cu  60 10 10   2 2 

 DASCALU  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Dascalu  60 10   10 2 2 

 DOBROESTI  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Dobroesti  60   10 10 2 2 

 MOARA  
VLASIEI 

Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Moara Vlasiei 60 10 10   2 2 

 NUCI  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 
Micsunesti Moara – Nuci 30   10   1 1 

 VIDRA 

 Liceul Teoretic cu cls. I – XII "Alexandru 
Rosetti" Vidra 60 10 10   2 2 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 2 Cretesti – Vidra  60 10 10   2 2 

TOTAL 1170 150 160 80 39 39 

pret unitar 48,79 380,8 392,7 392,7 249,9 58,31 

Valoare/produs 57084 57120 62832 31416 9746 2274 

 

Dotarea sălilor de clasă 

Localitatea Unitatea de invatamant /     Sectia Scaun 
amfiteatru 

Mese 
duble 

Scaun 
elev 

Catedra 
1/cls. 

Scaun 
prof.1/cls. 

BUFTEA 
 Grupul Scolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea   105 210 7 7 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 3 Buftea   45 90 3 3 

 CHITILA 

 Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 Chitila   45 90 3 3 

Secţia cu cl.I-IV Rudeni   45 90 3 3 

Secţia cu cl.I-IV Chitila   15 30 1 1 
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POPESTI  Scoala cu cls. I – VIII nr. 3 Leordeni – Popesti 
Leordeni   60 120 4 4 

 AFUMATI Secţia cu cl.I-IV nr.2 Afumaţi   30 60 2 2 

 BALOTESTI  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 Balotesti    15 30 1 1 

BRANESTI 

 Grupul Scolar Agricol “ Cezar Nicolau “ Branesti   75 150 5 5 

 Colegiul Silvic “ Theodor Pietraru “ Branesti   75 150 5 5 

 Liceul Teoretic cu cls. I – XII “ Traian Lalescu “ 
Branesti   15 30 1 1 

Secţia cu cl.I-IV  Pasarea   60 120 4 4 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 1 Branesti   60 120 4 4 

 CERNICA 
 Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 Cernica   30 60 2 2 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 2 Tanganu - Cernica   15 30 1 1 

CIOROGARLA  Scoala cu cls. I – VIII nr. 2 Darvari - Ciorogarla   45 90 3 3 

 CHIAJNA  Grupul Şcolar "Doamna Chiajna" Rosu – Chiajna 250         

 DASCALU  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 Dascalu   30 60 2 2 

 DOBROESTI  Scoala coordonatoare cu cls. I – VIII nr. 1 Dobroesti    45 90 3 3 

 
DRAGOMIREŞTI  
VALE 

 Grupul Scolar "Vintila Bratianu" Dragomiresti Vale    75 150 5 5 

GANEASA  Şcoala cu cl.I-VIII nr.2 Piteasca    60 120 4 4 

 PERIS 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 1 Peris       60 120 4 4 

Secţia cu cl.I-IV  Cocioc    30 60 2 2 

Secţia cu cl.I-IV  Bălteni    15 30 1 1 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 2 Bratulesti – Peris   30 60 2 2 

PETRĂCHIOAIA  Scoala cu cls. I –VIII nr. 1 Petrechioaia   45 90 3 3 

 STEFANESTII 
DE JOS  Scoala cu cls. I –VIII nr. 1 Stefanestii de Jos   30 60 2 2 

 VIDRA 
 Liceul Teoretic cu cls. I – XII "Alexandru Rosetti" 
Vidra    30 60 2 2 

 Scoala cu cls. I – VIII nr. 2 Cretesti – Vidra    30 60 2 2 

PANTELIMON Scoala nr. 1 Pantelimon   135 270 9 9 

TOTAL 250 1350 2700 90 90 
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  pret unitar 66,64 148,75 48,79 249,9 58,31 

  Valoare/produs 16660 200812,5 131733 22491 5247,9 

  
TOTAL VALOARE MOBILIER LABORATOARE 
FIZ., CHIM., BIOLOGIE 376944,64 

 

ACHIZIŢIA DE LABORATOARE DE INFORMATICĂ ŞI ECHIPAMENTE  TIC 

Nr
. c

rt.
 

Unitatea de invatamant 
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. c
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1 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Tanganu Cernica 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Scoala cu clasele I - VIII nr 
3 Balaceanca Cernica 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Darvari Ciorogarla 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Fundeni Dobroiesti 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Dragomiresti 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Piteasca Ganeasa 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Scoala cu clasele I - VIII nr 
3 Sindrilita Ganeasa 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Scoala cu clasele I - VIII nr 
3 Bobesti Glina 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Lipia Gruiu 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Scoala cu clasele I - VIII nr 
3 Silistea Snagovului Gruiu 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Jilava 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Scoala cu clasele I - VIII nr 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2 Moara Vlasiei 

13 Scoala cu clasele I - VIII nr 
3 Caciulati Moara Vlasiei 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Bratulesti Peris 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Scoala cu clasele I - VIII nr 
3 Burias Peris 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Scoala cu clasele I - VIII nr 
1 Tancabesti Snagov 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Scoala cu clasele I - VIII nr 
2 Cretesti Vidra 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Scoala cu clasele I - VIII nr 
3 Sintesti Vidra 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Sc. 4 Buftea  20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Sc. 3 Popesti 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Sc. 3 Voluntari 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Afumati 

        

1           

23 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Balotesti 

        

1           

24 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Berceni 

        

1           

25 GS Cezar Nicolau Branesti 

        

1           

26 Colegiul silvic Th. Pietraru 
Branesti 

        

1   1   1   

27 Liceul Traian Lalescu 
Branesti 

        

1   1       

28 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Cernica 

        1       1   

29 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Ciolpani 

        1   1   1   

30 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Ciorogarla 

        1           

31 Scoala cu clasele I-VIII A. 
Odobescu Chiajna 

        1           

32 Scoala cu clasele I-VIII nr.         1   1   1   
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1 Clinceni  

33 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Copaceni 

        1   1   1   

34 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
2 Corbeanca 

        1           

35 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Corbeanca 

        1           

36 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Cornetu 

        1   1   1   

37 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Dascalu 

        1           

38 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Darasti 

        1           

39 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Dobroesti  

        1           

40 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Domnesti 

        1           

41 GS V Bratianu Dragomiresti         1           

42 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 1 Decembrie 

        1           

43 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Ganeasa 

        1           

44 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1  Glina  

25 1 1 1 1 1         

45 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
2  Glina  

        1           

46 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Gradistea 

        1           

47 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Gruiu 

        1           

48 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Jilava 

        1           

49 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Moara Vlasiei 

        1           

50 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Mogosoaia 

        1           

51 Scoala cu clasele I-VIII nr.         1           
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1 Nuci 

52 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Peris 

        1           

53 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Petrachioaia 

        1           

54 Liceul M Kogalniceanu 
Snagov 

        1           

55 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
2 Ghermanesti Snagov 

        1           

56 Scoala cu clasele I-VIII nr. 
1 Stefanesti 

        1           

57 Scoala cu clasele I-VIII nr 1 
Tunari 

        1           

58 Scoala cu clasele I-VIII nr 2 
Voluntari 

25 1 1 1 1 1         

TOTAL 395 23 23 23 58 23 27 21 27 21 

Valoare contract 628077,24 103898,14 28935,73 

Valoare act aditional 313565 50935,92 13691,76 

 

SITUAŢIA DOTĂRILOR CU MOBILIER 

 GRADINITE SCOLI PRIMARE + GIMNAZIALE LICEE, COLEGII TOTAL 
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IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiizzzaaarrreee   

  

 BAZA DE DATE 

 Context decizional: 

a. La nivel ministerial, implementarea şi dezvoltarea Bazei de Date Naţionale a 

Educaţiei (BDNE); 

b. La nivel instituţional, necesitatea unui set unic de informaţii complet, corect şi  

corelat privind învăţământul preuniversitar judeţean. 

 

Baza de Date Naţionale a Educaţiei: 

 

Obiective propuse: 

 extinderea cantitativă a ariei de indicatori culeşi din unităţile şcolare; 

 extinderea calitativă a rapoartelor rezultate, în sensul corelaţiilor, analizelor 

educative şi efectelor procesului de învăţământ. 

 

Efecte: 

 Centrele de Colectare a Datelor  au format cadre cu atribuţii în comunicare, 

colectare, verificare şi operare a datelor din unităţile şcolare arondate; 

 baza a fost completată cu elevii nominal, pe formaţiuni de studiu; 

 desfăşurarea excelentă a examenelor naţionale şi mişcării personalului didactic 

având ca suport informaţiile din BDNE referitoare la elevi, reţea, specializări. 
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Neajunsuri: 

 implicarea insuficientă a conducerii Centrelor de Colectare a Datelor, dar –mai 

ales- a conducerii unităţilor şcolare; 

 MECT  continuă dezvoltarea aplicaţiei fără analiză şi coerenţă, fără validări 

absolut necesare, acest fapt a  condus la apariţia  informaţiilor redundante, 

firesc şi a erorilor de operare; 

 dificultatea interogărilor bazei de date, a obţinerii rapoartelor centralizatoare, 

propagarea erorilor la nivel statistic, au condus la inutilizarea parţială a setului 

de date. 

La nivel instituţional s-a realizat o bază de date prin colectări de situaţii statistice 

sintetice direct de la unităţi, cu aplecare către corelarea cu datele existente deja, astfel 

încât să dispunem în orice moment de posibilitatea de a executa lucrări de sinteză 

necesare procesului decizional, comparative pe ani de studiu. 

 

   

SSSaaalllaaarrriiizzzaaarrreee   
 

În centrul atenţiei Compartimentului Salarizare din cadrul IŞJ Ilfov, pe tot parcursul 

anului şcolar 2007 – 2008, a stat aplicarea şi respectarea prevederilor legale în domeniul 

salarizării, atât la nivelul inspectoratului, cât şi la nivelul unităţilor şcolare din judeţ,  

respectiv:   

 aplicarea prevederilor Ordonanţelor Guvernului nr. 4/2006 şi  nr. 11/2007 

privind creşterile salariale  acordate personalului didactic din unităţile şi 

instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul 

personalului didactic şi a prevederilor Ordonanţelor Guvernului nr. 3/2006 si nr. 

10/2007  privind creşterile salariale acordate personalului bugetar, salarizat 

potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 
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personalului salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr. 154/1998 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar; 

 întocmirea corectă a statelor de funcţii, prin oglindirea tuturor  modificărilor 

survenite în baza deciziilor de încadrare şi  emiterea deciziilor aferente; 

 verificarea  statelor de funcţiuni emise de  unităţile şcolare; 

 respectarea deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov privind acordarea 

salariilor de merit şi a gradaţiilor de merit; 

 acordarea în temei legal a  diferitelor sporuri şi indemnizaţii, conform H.G. nr. 

281/1993, republicată ( spor de vechime în muncă, spor de complexitate a 

muncii, spor pentru control preventiv, exactitatea trecerii la alte tranşe de 

vechime în învăţământ, etc.); 

 respectarea  Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ date în aplicarea art. 103 din Legea nr. 

128/1997 şi a Hotărârii Guvernului  nr. 250/1992, republicată, pentru 

personalul bugetar contractual. 

Totodată, s-a avut în vedere: 

 evidenţa declaraţiilor contribuabililor, în vederea stabilirii deducerilor personale; 

 evidenţa şi plata concediilor de odihnă pentru tot personalul I.S.J. Ilfov 

 plata celui de-al 13-lea salariu; 

 plata personalului care a facut parte din comisiile pentru testele naţionale, 

bacalaureat, admitere;  

 întocmirea statelor de plată pentru personalul care a participat la  elaborarea 

şi/sau verificarea variantelor de subiecte pentru examenele naţionale şi pentru  

concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în învăţământul 

preuniversitar; 

 plata orelor suplimentare şi evidenţa acestora, conform  prevederilor Legii nr. 

53/2003 – Codul Muncii- şi a prevederilor O.G. nr. 3/2006.                       



                                                                                                                SSSTTTAAARRREEEAAA   ÎÎÎNNNVVVAAATTTAAAMMMÂÂÂNNNTTTUUULLLUUUIII   IIILLLFFFOOOVVVEEEAAANNN   
                                                                                                                                                                                                                              AAANNNUUULLL   SSSCCCOOOLLLAAARRR   222000000777   ---   222000000888   

 

 - 216 -

    Pentru  exactitatea  stabilirii salariilor de încadrare, am colaborat cu serviciul  

“Managementul resurselor umane” în vederea consultării înscrisurilor din carnetele de 

muncă. 

    De asemenea, s-a  urmărit în permanenţă  actualizarea  programelor privind :                     

 Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, conform 

prevederilor Legii nr. 19/2000 cu modificările ulterioare, a OUG nr. 9/2003, a 

Legii nr. 577/2004; 

 sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea forţei de muncă , conform 

prevederilor Legii nr. 76/2002 si HG 312/2006; 

 concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor 

OUG nr. 150/2002 , a  OUG nr.158/2005 si a Legii nr. 399/2006; 

 formularul declaraţiei nr. 100 privind viramentele la bugetul de stat; 

 fişele  fiscale la începutul fiecărui an  financiar, conform  Ordinului nr. 

421/2006 privind fişele fiscale şi Ordinul nr. 425/2006 privind modelul, 

conţinutul şi depunerea acestora. 

    Un alt aspect  din activitatea compartimentului Salarizare  a constat şi  în 

eliberarea de adeverinţe privind încadrările, vechimea în muncă /învăţământ, achitarea 

contribuţiilor la bugetul de stat, conturile de viramente şi numărul ordinelor de plata, 

adeverinţe pentru medicul de familie, policlinică, spital, grădiniţă, etc., precum şi 

întocmirea de note de lichidare.                

    Printre lucrările importante ale compartimentului Salarizare  pot fi amintite  

lucrarea privind estimarea necesarului de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor de 

personal din învăţământul preuniversitar şi datele statistice semestriale privind numarul 

de personal încadrat, posturi vacante şi salarii pentru Direcţia  Generală a Finanţelor 

Publice ale Judeţului Ilfov. 

    S-a avut în vedere o colaborare foarte strânsă cu  secretariatul  unităţilor şcolare 

pentru  rezolvarea cererilor privind recalcularea pensiilor, acordarea de sporuri şi prime 

de instalare, încadrări în sistem cumul sau plata cu ora etc., în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 281/1993, republicată. 
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   Compartimentul Salarizare şi-a impus şi a reuşit să ţină pasul cu noutăţile 

legislative,  pe care le-a  transmis unităţilor şcolare din judeţul Ilfov. 

 În consecinţă, activitatea  s-a desfăşurat în condiţii optime, pe fundalul aportului 

nemijlocit  al inspectorului şcolar general, care, prin comunicare şi deschiderea de care a 

dat dovada, a reuşit să formeze o echipă profesională în cadrul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Ilfov. 

 

 

SSSeeecccrrreeetttaaarrriiiaaattt...   AAArrrhhhiiivvvăăă...   RRReeegggiiissstttrrraaatttuuurrrăăă   

 

În anul şcolar 2007 - 2008 eficienţa activităţii Compartimentului Secretariat s-a 

concretizat în realizarea, în condiţii optime, a fluidizării  informaţiei specifice, destinate 

tuturor  serviciilor existente în instituţie: 

 primirea , prelucrarea şi transmiterea informaţiilor  în cel mai scut timp; 

 înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei; 

 elaborarea unor adrese şi circulare, precum şi a răspunsurilor la 

corespondenţa primită; 

 elaborarea unor adrese şi circulare, precum şi a răspunsurilor la 

corespondenţa primită;  

 înregistrarea documentelor – operaţiunea  de înscriere şi distribuire a unui 

număr de identificare a tuturor documentelor primite, expediate sau întocmite 

pentru uz intern, prin care se asigură evidenţa acestora într-un an 

calendaristic.     

   Evidenţa documentelor într-un an calendaristic  s-a realizat prin înregistrarea 

acestora, respectiv înscrierea şi distribuirea unui număr de identificare tuturor 

documentelor primite, expediate sau întocmite pentru uz intern în Registrul de intrare - 

ieşire . 
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 La registratură se regăsesc următoarele categorii de documente: 

 primite care necesită răspuns (primesc numărul de înregistrare, la răspuns 

se expediază originalul cu acelaşi  număr al documentului intrat, se 

păstrează copia  răspunsului  la documentul primit) 

 primite care nu necesită răspuns  

 interne create de instituţie destinate altor instituţii (primesc număr din oficiu) 

 de uz intern (care nu se expediază) 

Documentele au fost păstrate  în arhivă şi ordonate: 

 pe ani 

 pe compartimente, servicii sau birouri după caz 

 în cadrul compartimentului, serviciului sau biroului, se execută cu 

ajutorul nomenclatorului şi presupune ordonarea documentelor pe 

termene de păstrare 

 Arhivarea documentelor s-a realizat conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996. 

Dosarele reflectă cu exactitate modul de întocmire, numărul de file şi data încheierii. 
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CAPITOLUL XIII 
CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

 

Centrul de Documentare şi Informare Ilfov a fost proiectat avându-se în vedere 

importanţa informării în domeniile prioritare de interes în domeniul educaţiei şi 

învăţământului. 

Lucrările şi documentele sunt expuse pe arii curriculare, discipline, servicii şi 

cuprind materiale specifice fiecărui domeniu: programe şcolare, planificări, planuri 

manageriale, rapoarte de activitate, calendare, legislaţie, documente de specialitate etc.  

Este destinat, de asemenea, arhivării documentelor de specialitate ale 

compartimentelor şi serviciilor din inspectoratul şcolar, atât în format scris, cât  şi 

electronic.  

          Totodată, constituie o sursă de informare preţioasă, atât pentru personalul din 

instituţie, cât şi pentru directorii unităţilor de învăţământ ori alte cadre didactice 

interesate. 

Aici pot fi consultate colecţiile tuturor documentelor prezentate în şedinţele cu 

directorii unităţilor de învăţământ şi fac obiectul problematicii dezbătute în întâlniri. Tot 

aici se regăsesc mapele cu documentele transmise la întâlnirile de lucru ale inspectorilor 

şcolar generali cu conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi ale 

tuturor inspectorilor în urma participării la diverse cursuri de formare şi instruiri din 

ţară, organizate de instituţii abilitate. 

 În Centrul  de Documentare şi Informare este păstrată şi arhiva mediatică (colecţii 

de ziare locale şi centrale, CD-uri cu înregistrări ale apariţiei în media a Inspectoratului 

Şcolar Ilfov, articole diverse etc.), materiale promoţionale, colecţii de reviste ale IŞJ Ilfov, 

ale unităţilor conexe şi ale unităţilor de învăţământ din judeţ. 

Centrul de Documentare şi Informare funcţionează în regim de bibliotecă, fiind 

administrat cu multă rigurozitate şi responsabilitate.  
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Este dotat cu aparatură performantă, care permite realizarea rapidă şi de calitate a 

materialelor specifice activităţii, existând la dispoziţia personalului instituţiei, pe lângă 

aparatura specifică fiecărui birou, copiatoare şi imprimantă color, aparat de plastifiat şi 

spiralat, copiator multifuncţional, foarte util pentru pregătirea broşurilor pentru 

examenele naţionale şi nu numai etc. 

 În cei trei ani de funcţionare,  Centrul  de Documentare şi Informare din cadrul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov şi-a dovedit utilitatea şi eficienţa, devenind un 

centru cheie pentru instituţia noastră. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


