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„ Managementul calităţii reprezintă definirea, proiectarea, organizarea, implementarea,     

                            evaluarea şi revizuirea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii. 

 Asigurarea calităţii presupune ca toate acţiunile să fie planificate şi realizate 

sistematic şi să asigure încrederea că un anumit produs sau serviciu 

 va satisface cerinţele de calitate”. 

                                (Standardele ISO 9000)  
 
 
            ARGUMENT  
 
 

 Evoluţiile ultimilor ani la nivel naţional au scos în evidenţă necesitatea construirii unui sistem naţional de 

management şi de asigurare a calităţii. În sistemul de învăţământ, calitatea procesului educaţional a devenit prioritate 

naţională.  

Punerea în practică a unei strategii orientate spre calitate se realizează prin managementul calităţii, definit ca 

ansamblul activităţilor funcţiei de management, care determină politica în domeniul calităţii, o politică orientată spre 

client, cu ajutorul obiectivelor şi responsabilităţilor care se implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace ca: 

planificarea calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii. 

Promovarea unei politici orientate spre client în cadrul unui sistem al calităţii se poate realiza prin dezvoltarea unor 

proceduri specifice de identificare a necesităţilor clienţilor, prin elaborarea unor standarde şi proceduri, precum şi prin 

măsurarea gradului în care rezultatele obtinuţe de instituţia de învăţământ sunt în concordanţă cu obiectivele stabilite. 

Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii se referă, de regulă, la:  
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 Proiectarea şi planificarea dezvoltării instituţiei de învăţământ: cum anume se stabilesc ţintele 

strategice şi strategiile de dezvoltare, care sunt responsabilităţile, mecanismele şi procedurile decizionale, cine participă la 

luarea deciziilor, cum sunt deciziile respective aduse la cunoştinta comunităţii şi cum este creat consensul în jurul acestor 

ţinte strategice etc. ;  

 Implementarea programelor şi acţiunilor stabilite şi monitorizarea funcţionării unităţii şcolare : 

cine răspunde şi cine participă, care sunt metodele şi instrumentele de monitorizare şi feed-back, cum se asigură 

participarea “purtătorilor de interese” la monitorizare, cum este preluat feed-back-ul acestora etc. 

 Evaluarea modului în care funcţionează şi se dezvoltă instituţia, la revizuirea proiectelor, 

programelor şi la optimizarea funcţionării curente: care sunt metodele, instrumentele şi procedurile de evaluare, 

cine participă la evaluare şi cum anume, care sunt procedurile de revizuire a documentelor programatice şi cine participă 

la ele, care sunt mecanismele de avertizare timpurie. 

 Este evident faptul că şi sistemul de evaluare a calităţii trebuie conceput altfel decât suntem obişnuiţi. În primul 

rând, trebuie să asigure realizarea principalelor funcţii ale evaluării - anume: 

 Îmbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice apariţia disfuncţiilor 

majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce nu în activităţile trecute; 

 Asigurarea feedback-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele acţiunilor trebuie 

cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de 

interes să poată judeca dacă “investiţia” făcută (nu numai cea financiară) a dus sau nu la impactul scontat şi dacă merită 

continuată sau nu; 

 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul instituţiei de 

învăţământ pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate. În ultimii ani,  în România şi la nivelul Uniunii 

Europene, necesitatea unei culturi a autoevaluării este tot mai insistent afirmată şi încurajată prin politicile educaţionale.  



                                                                                                                       
                                  PLAN MANAGERIAL 

 

 

2008 - 2009 

3 

Autoevaluarea este considerată ca dimensiune fundamentală a “organizaţiei care învaţă”: evaluarea externă este, 

adesea, ineficientă şi tardivă într-o societate în care schimbarea este extrem de rapidă şi imprevizibilă, dar nu este 

lipsită de importanţă.  

În fundamentarea Planului managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov trebuie să pornim de la elementele 

componente ale managementului calităţii unei instituţii: 

 
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            MANAGEMENTUL  
                                 CALITĂŢII 

 
 

Activităţi care stabilesc obiectivele şi condiţiile referitoare la  
calitate, precum şi condiţiile  de aplicare  

Ansamblul activităţilor planificate şi sistematice în cadrul 
sistemului calităţii şi demonstrate atât cât este necesar, pentru 
furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface 
condiţiile referitoare la calitate. 

Tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru 
satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.  

Acţiuni întreprinse de organizaţie pentru creşterea eficienţei 
activităţilor în scopul de  a asigura avantaje atât pentru 
organizaţie, cât şi pentru clienţii acesteia. 

Ansamblul activităţii funcţiei generale de management, care 
determină politicile în domeniul calităţii, obiectivelor şi 
responsabilităţilor şi care se implementează în cadrul sistemului 
calităţii prin mijloace ca: planificarea, controlul, asigurarea şi 
îmbunătăţirea calităţii. 

PLANIFICAREA

CALITĂŢII

ASIGURAREA

CALITĂŢII

CONTROLUL 

CALITĂŢII 

ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CALITĂŢII
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În contextul amintit, misiunea asumată de Inspectoratul Şcolar Ilfov este de a acţiona cu responsabilitate în 

direcţia realizării politicilor educaţionale de asigurare a calităţii învăţământului la nivel judeţean, facilitând comunicarea 

strategică instituţională şi interinstituţională, compatibilizarea demersurilor proiective cu acelea acţionale şi evaluative, 

monitorizarea şi evaluarea procesului instructiv – educativ şi a serviciilor educaţionale, sprijinirea dezvoltării 

instituţionale a unităţilor de învăţământ, introducerea dimensiunii de comunicare interculturală, implementarea 

calitativă a curriculum-ului naţional în unităţile şcolare, astfel încât sistemul educaţional ilfovean să fie unul competitiv 

pe plan naţional. 

 

Acţiunile Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov sunt fundamentate pe promovarea valorilor declarate: 

 RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiitttaaattteee, tradusă prin ducerea la îndeplinire, consecvent, obligaţiile ce revin fiecăruia, asumarea 

răspunderii pentru acţiunile proprii; 

 IIInnnttteeegggrrriiitttaaattteee, prin aceea că are puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă; 

 RRReeessspppeeecccttt, prin a arăta consideraţie faţă de oameni (elevi, părinţi, cadre didactice, comunităţi, faţă de 

autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria identitate; 

 PPPeeerrrssseeevvveeerrreeennnţţţăăă, prin a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe, în ciuda dificultăţilor şi 

eşecurilor; 

 CCCuuurrraaajjj, întrucât deţinem puterea de a face ceea ce este bine şi de a ne urma propria conştiinţă; 

 AAAuuutttooodddiiisssccciiipppllliiinnnăăă, prin aceea de a deţine controlul asupra acţiunilor proprii, a cuvintelor, impulsurilor şi de a 

adopta un comportament adecvat oricărei situaţii, a da tot ce e mai bun în orice împrejurare: 
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 JJJuuudddeeecccaaatttaaa   îîînnnţţţeeellleeeaaappptttăăă, prin care definim şi înţelegem scopurile valoroase şi stabilim priorităţile; gândim 

prin prisma consecinţelor acţiunilor şi fundamentăm deciziile pe înţelepciunea practică. 

 

Principiile care ne guvernează activitatea sunt: 

 Management participativ, democratic; 

 Consiliere, monitorizare, control şi evaluare bazate pe reguli şi pe proceduri clar exprimate; 

 Promovarea valorilor, principiilor, normelor şi regulilor proprii de asumare a demersurilor reformatoare şi de 

aplicare a politicilor învăţământului; 

 Conducere şi coordonare centrată pe valorizarea şi valorificarea optimă a resurselor umane; 

 Crearea şi promovarea unei imagini pozitive în comunitate; 

 Asigurarea dezvoltării serviciilor specializate raportate nevoilor educabililor: corelarea tipurilor de educaţie şi 

a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, de obiectivele generale şi specifice, precum şi de 

finalităţile educaţiei; asigurarea conexiunii educaţionale prin activităţi complexe. 

 

Pentru aceasta, e nevoie de un control integrat care înseamnă: 

 identificarea şi corectarea la timp a disfuncţiilor, a problemelor cu care ne confruntăm; 

 reiterarea inspecţiei şcolare, a monitorizării, controlului şi verificării, dar reducând numărul acestora pe 

măsură ce se asigură calitatea serviciilor oferite; 

 realizarea unui produs bun din start; 

 supravegherea şi monitorizarea evidenţelor de producere a calităţii. 

 

Toate acestea implică:  

 construirea şi prezentarea unor proceduri şi instrumente specifice; 
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 o examinare a procesului şi a produselor; 

 sensibilizarea şi informarea resurselor umane cu privire la activităţile propuse/derulate; 

 a forma, a instrui cu ceea ce mai nou în domeniu; 

 a realiza activităţi de corelare pe spaţii mai largi a activităţii didactice, de a pilota anumite modificări, de a 

abilita conduitele care satisfac o anumită calitate. 

Pornind de la această bază, ansamblul activităţilor spre care se orientează învăţământul din judeţ poate fi ordonat pe 

trei categorii de componente, pe baza cărora se realizează şi evaluarea instituţională: 

I. Gestionarea activităţii de învăţământ (managementul activităţii); 

II. Procesele de instrucţie şi educaţie (proprii sistemului şcolar) ; 

III. Efectele şi rezultatele produselor. 

 

În acţiunea de a stabili o anumită viziune care să pună în mişcare eficienţa sistemică a învăţământului la nivelul 

Judeţului Ilfov, în anul şcolar 2008 - 2009 ne propunem continuăm acţiunile, în principal, pe cele trei planuri: 

A. Informaţional (potrivit statutului pe care-l deţinem); 

B. În domeniul formării (o instruire adecvată a personalului din sistem, prin care s-ar rezolva un număr 

semnificativ de probleme); 

C. Transformarea relaţiilor, a mentalităţilor.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       
                                  PLAN MANAGERIAL 

 

 

2008 - 2009 

7 

 

 

 
 

 

 

 

 

LLLAAATTTUUURRRAAA   

IIINNNTTTEEERRRNNNĂĂĂ      

AAA   

IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIEEEIII  

PPPUUUNNNCCCTTTEEE  FFFOOORRRTTTEEE 
 
1. Managementul instituţional, la nivelul IŞJ, 

monitorizează respectarea direcţiilor strategice 

stabilite şi evaluează periodic propria 

performanţă managerială; 

2. Extinderea programelor de construcţie, 

reabilitare, consolidare, reparaţii şi extinderi ale 

instituţiilor de învăţământ, cu finanţare MECT, 

prin IŞJ şi Consiliile locale; 

3. Constituirea, la nivelul compartimentelor 

specializate ale inspectoratului şcolar, a unor 

baze de date operaţionale; 

4. Colaborare eficientă şi productivă cu MECT, 

Prefectură, alte autorităţi judeţene şi locale cu 

responsabilităţi în domeniul educaţional; 

5. Activitatea IŞJ se caracterizează prin creşterea 

capacităţii de abordare sistemică, prin intervenţia 

PPPUUUNNNCCCTTTEEE  SSSLLLAAABBBEEE 
   

1. Aplicarea inconsecventă sau incorectă a 

indicatorilor de calitate şi a standardelor 

definitorii; 

2. Rapoartele la nivelul inspectoratului şcolar nu se 

disting prin note constructive, de mobilizare a 

personalului controlat la o activitate de un nivel 

calitativ mai ridicat, ilustrează unele aprecieri 

prin exemple puţine, insuficiente, 

neconcludente, nu toate sunt redactate într-un 

stil care să le confere un efect maxim şi 

consistenţă internă; 

3. În majoritatea unităţilor de învăţământ planurile 

de dezvoltare instituţională nu sunt corelate cu 

planurile manageriale anuale şi traduse în 

planuri operaţionale punctuale, care să permită 

urmărirea ţintelor propuse; 
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concertată şi unitară sporită în soluţionarea 

problemelor specifice, de orice natură, printr-o 

atitudine reflexivă şi activă; 

6. Creşterea transparenţei activităţii IŞJ şi a 

unităţilor de învăţământ prin promovarea unei 

comunicări proactive; 

7. În ceea ce priveşte managementul resurselor 

materiale, în majoritatea unităţilor de învăţământ 

s-au constatat preocupări pentru buna 

gospodărire a bazei materiale existente, pentru 

asigurarea condiţiilor adecvate desfăşurării 

procesului de educaţie, pentru crearea unui 

mediu prietenos în sălile de clasă şi pe holuri; 

8. Într-un număr mare de unităţi şcolare produsele 

muncii elevilor sunt valorificate pentru a 

particulariza spaţiul de învăţământ; 

9. Cuprinderea în planurile de dezvoltare 

instituţională, a şcolilor din judeţ, a iniţiativelor 

care au ca „ţintă” grupurile dezavantajate, în 

special programele recuperatorii şi alternativele 

educaţionale (acţiuni de tip „A doua şansă”, 

„Grădiniţa estivală”, „Şcoala după şcoală” etc.); 

4. Analiza activităţii desfăşurate (semestrial şi 

anual) rămâne în unele unităţi de învăţământ 

doar un raport descriptiv, de enumerare a 

aspectelor pozitive şi negative, fără să se 

identifice cauzele eşecurilor sau disfuncţiilor, 

fără să se stabilească măsurile reglatoare, 

termene şi responsabilităţi clare; 

5. Minusurile activităţii manageriale la nivelul 

unităţilor şcolare sunt şi neparticularizarea fişei 

postului (aspect ce se corelează cu delegarea 

necorespunzătoare de sarcini), numărul mic de 

asistenţe la ore şi nevalorificarea acestor asistenţe, 

nesupravegherea modului în care se completează 

documentele şcolare; 

6. Managementul disciplinei rămâne adeseori doar 

o responsabilitate a cadrului didactic, fără ca 

şcoala, prin director şi consiliul pentru curriculum, 

să-şi definească politici şi strategii comune, 

coerente, vizând predarea, învăţarea, evaluarea, 

stabilirea şi atingerea unor standarde; 

7. Inexistenţa, în peste 90% dintre unităţile şcolare, 

a unor strategii pe termen mediu sau lung privind 
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10. Crearea condiţiilor pentru asigurarea dezvoltării 

profesionale/formării continue a managerilor şi a 

cadrelor didactice din sistem; 

11. Dezvoltarea sensibilă a bazei de material didactic 

prin dotarea laboratoarelor de biologie, fizică, 

chimie, a cabinetelor de consiliere 

psihopedagogică şi a cabinetelor logopedice, 

achiziţionarea de echipament sportiv, 

calculatoare, carte şcolară; 

12. Pregătirea metodico-ştiinţifică a cadrelor 

didactice, având în vedere procentul de acoperire 

cu profesori calificaţi şi participarea la activităţi 

de formare continuă organizate de şcoli, CCD, 

IŞJ, universităţi; 

 

valorificarea rezultatelor evaluărilor;

8. Caracterul general al proiectării didactice pe 

unităţi de învăţare (personalizare redusă pe clase, 

respectiv pe grupuri de elevi); 

9. Activitatea comisiilor de evaluare şi asigurarea 

calităţii a avut un rol formal, conţinuturile din 

planurile de măsuri ameliorative nefiind un suport 

real cu rol de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

10. Deşi activităţile de evaluare internă au fost 

realizate în peste 70% din unităţile de învăţământ, 

practica demonstrează că acestea au vizat mai 

mult evaluarea aspectelor cu caracter 

administrativ decât cele care ar trebui centrate pe 

conţinuturi (rezultatele obţinute la examenele 

naţionale – Tezele cu subiect unic, Bacalaureat) nu 

au fost în centrul atenţiei comisiilor de evaluare şi 

asigurarea calităţii; 

11. Procesul de stabilire a standardelor pe discipline, 

formaţiuni de lucru, clase, la începutul anului de 

studiu şi ciclu de învăţământ este aproape 

inexistent sau neobservabil, portofoliile elevilor 

sunt nereprezentative, datorită rezistenţei 
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întâmpinate din partea cadrelor didactice şi a 

directorilor, care au permis conducerea 

formaţiunilor de studiu pe baza unor percepţii 

proprii, fără valorificarea evaluărilor iniţiale, cu 

caracter formal; 

12. Din analiza Rapoartelor anuale de evaluare 

internă ale unităţilor de învăţământ reiese 

formalismul cu care s-a realizat această activitate, 

achitându-se ca de o sarcină în plus, incomodă, 

reliefând lipsa unei preocupări reale de analiză 

obiectivă pentru cunoaşterea realităţilor şi pentru 

adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire, în folosul 

şcolii. 

   
LLLAAATTTUUURRRAAA   

EEEXXXTTTEEERRRNNNĂĂĂ   AAA   

IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIEEEIII   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTĂĂĂŢŢŢIII 
 
1.   Activitatea IŞJ Ilfov a fost receptată ca fiind 

pozitivă, atât din perspectivă internă, cât şi de 

mediul instituţional şi public în care fiinţează, 

aspect reflectat în opinia publică, mass-media, 

evaluările sectoriale efectuate, în diferite ocazii, de 

către organismele ierarhic superioare şi de 

autorităţile locale; 

AAAMMMEEENNNIIINNNŢŢŢĂĂĂRRRIII///CCCOOONNNSSSTTTRRRÂÂÂNNNGGGEEERRRIII 
 
1. Rutina, conservatorismul şi starea de 

automulţumire existentă la toate categoriile de 

factori responsabili în educaţie, în raport cu 

aplicarea metodologiei instruirii active şi 

reconsiderarea relaţiei profesor - elev;  

2. Un management al timpului raţionalizat 

insuficient, fixarea eronată sau necunoaşterea 
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2. Întreg personalul IŞJ beneficiază de accesul la 

cunoştinţe utile şi valide privind obiectivele 

urmărite, sarcinile specifice, la informaţii complete 

asupra variabilelor importante, fiind colectate în 

permanenţă (evoluţii legislative, juridice, de 

specialitate, în domeniul economic, social, cultural, 

demografic etc.), elemente de utilitate maximă în 

planificarea, dezvoltarea, actualizarea şi 

implementarea strategiilor judeţene şi naţionale; 

3. IŞJ Ilfov şi unităţile de învăţământ dispun de 

toate condiţiile pentru a oferi servicii educaţionale 

de calitate, asigurând un climat transparent, vizibil, 

al actului educaţional şi promovând o atitudine 

procalitativă; 

4. Parteneriatul susţinut şi promovat de IŞJ Ilfov cu 

autorităţile locale a demonstrat că şcoala ilfoveană 

se poate dezvolta constant, că asigură un mediu 

şcolar sigur, modern, transparent, dinamic, 

formator de valori, ce permite accesul pe piaţa 

muncii a tinerilor; 

5. Echipa IŞJ beneficiază de oportunităţi de 

dezvoltare a competenţelor profesionale şi 

priorităţilor pot duce la dezorganizare şi 

ineficienţă; 

3. Insuficienta cooperare între inspectori şi 

directori în privinţa rezolvării unitare a unor 

probleme de interes comun; 

4. În peste jumătate din numărul de şcoli, între 

proiectarea la vârf şi cea pe diferite segmente sau 

între planuri şi activităţile concrete nu există o 

concordanţă optimă, astfel încât ţinte importante 

rămân doar deziderate sau nu sunt concretizate 

sub aşteptări şi posibilităţi; 

5. Managerii şcolari au reţineri în exercitarea 

eficientă a capacităţii 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 dintre elevi, cadre didactice, părinţi, 

comunitate; 

6. Situaţia materială precară a unor familii ale 



                                                                                                                       
                                  PLAN MANAGERIAL 

 

 

2008 - 2009 

12 

manageriale, de cunoaştere a legislaţiei generale şi 

specifice, competenţe necesare în procesul de 

consiliere şi evaluare a unităţilor de învăţământ; 

6. Creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ 

de a elabora şi gestiona programe şi proiecte în 

domeniile infrastructurii şcolare, formării şi 

dezvoltării profesionale, interculturalităţii; 

7.    Consolidarea relaţiilor parteneriale dintre 

unităţile de învăţământ, comunitatea locală, 

sindicate, alţi factori competenţi şi preocupaţi de 

problematica educaţiei şi a dialogului social; 

8. Raportarea la standardele naţionale  şi la 

indicatori de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul 

preuniversitar, în funcţie de nivelul de învăţământ; 

9. Egalizarea şanselor copiilor aflaţii în situaţii de 

risc, aparţinând grupurilor dezavantajate, de a 

participa la forme de educaţie şi de integrare 

socială; 

10.  Promovarea experienţelor de succes, reaplicabile 

la nivel sistemic, la nivel judeţean; 

11. Valorificarea la nivel superior, calitativ, a 

elevilor, fapt care îngrădeşte accesul copiilor la 

educaţie, la o relaţionare pozitivă; 

7. Neimplicarea, din diverse motive, a multor 

familii ale elevilor, în procesul de instruire şi 

educaţie; 

8. Scăderea interesului şi motivaţiei elevilor pentru 

învăţătură; 

9. Influenţa factorilor subiectivi ai evaluării şcolare; 

10. Prevederile contradictorii ale cadrului legislativ, 

fapt care generează incoerenţe şi disfuncţii în 

sistem, în aplicarea măsurilor de implementare a 

politicilor educaţionale ori interpretarea eronată a 

prevederilor legale; 

11. Rezistenţa la schimbare şi bariere de ordin 

perceptiv, cognitiv, personal-emoţionale, culturale, 

ale mediului social; 

12. Nivelul scăzut al competiţiei inter- şi 

intrainstituţionale 
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resurselor materiale de care dispune o mare parte a 

învăţământului ilfovean şi posibilitatea identificării 

unor noi resurse, în vederea asigurării condiţiilor 

normale de formare a elevilor, compatibile cu 

cerinţele funcţionării unei societăţi deschise; 

12. Instituirea sistemului naţional al calităţii, bazat 

pe evaluarea în baza unor standarde naţionale care 

să certifice capacitatea şcolii de a funcţiona ca o 

structură echitabilă şi eficace pentru toate 

categoriile de beneficiari ai serviciilor educaţionale, 

de a realiza activităţi cu caracter competitiv. 
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               CCCOOOTTTAAARRREEEAAA   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTEEELLLOOORRR   CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIVVVEEE   AAALLLEEE   AAANNNAAALLLIIIZZZEEEIII   SSSWWWOOOTTT   

   

  
FFFaaaccctttooorrriii  

PPPrrrooobbbaaabbbiiilll iiitttaaattteeeaaa 
cccuuu   cccaaarrreee   fffaaaccctttooorrriii iii    

aaacccţţţ iiiooonnneeeaaazzzăăă    
   

+++   555         ………………   ---   555  

TTTiiimmmpppuuulll   îîînnn   
cccaaarrreee   

aaacccţţţ iiiooonnneeeaaazzzăăă    
LLLuuunnnggg   ===   111      ppp...   
MMMeeedddiiiuuu   ===   222   ppp...   
SSScccuuurrrttt===   333   ppp... 

IIImmmpppaaacccttt 
   
   

+++555         ………………   +++111

RRReeezzzuuullltttaaattt 
(((sssuuummmaaa   

aaalllgggeeebbbrrriiicccăăă)))   
   
∑∑∑  

   

   

   

PPPUUUNNNCCCTTTEEE   TTTAAARRRIII    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 

+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 4 

 
 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 

 
 

11 
10 
11 
10 
11 
10 
12 
11 
11 
12 
10 
11 

TOTAL: 
130 p. 

   

   

PPPUUUNNNCCCTTTEEE   SSSLLLAAABBBEEE   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 

12 
10 
11 
12 
11 
12 
12 
9 
12 
12 
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11 
12 

+ 5 
+ 5 

 

2 
2 

 

+ 5 
+ 5 

 
 

12 
12 

TOTAL: 
148 p. 

   

   

   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTĂĂĂŢŢŢ III    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 

+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 

 
 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 

 
 

13 
12 
12 
10 
11 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 

TOTAL: 
138 p. 

   

   

AAAMMMEEENNNIIINNNŢŢŢĂĂĂRRRIII ///    

CCCOOONNNSSSTTTRRRÂÂÂNNNGGGEEERRRIII    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 

+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 

 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 

 
 

12 
12 
11 
11 
10 
10 
12 
12 
12 
11 
12 
12 

TOTAL: 
149 p. 
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IIINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAARRREEEAAA   AAANNNAAALLLIIIZZZEEEIII   SSSWWWOOOTTT 

 

  
 

PPPUUUNNNCCCTTTEEE   FFFOOORRRTTTEEE                     111333000 pppuuunnncccttteee 
   
   
PPPUUUNNNCCCTTTEEE   SSSLLLAAABBBEEE                        111444888   pppuuunnncccttteee   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTĂĂĂŢŢŢIII                     111333888 pppuuunnncccttteee 
   
   
AAAMMMEEENNNIIINNNŢŢŢĂĂĂRRRIII                                 111444999   pppuuunnncccttteee   

DDDiiifffeeerrreeennnţţţăăă 111888 pppuuunnncccttteee  – în favoarea  
                                               punctelor slabe 

   
DDDiiifffeeerrreeennnţţţăăă   111111   pppuuunnncccttteee  – în favoarea           
                                               ameninţărilor
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Din acest tip de analiză se pot observa stările interne distinctive de forţă sau de slăbiciune în raport cu 

oportunităţi sau ameninţări externe. 

Desigur, unele elemente ale punctelor forte, dacă se valorifică corespunzător, se pot transforma în 

oportunităţi, ori unele elemente ale punctelor slabe, dacă se cronicizează, pot deveni ameninţări. 

Conţinutul este adecvat obiectivelor specifice unei asemenea abordări şi sunt detaliate în funcţie de: 

 influenţa principalilor factori; 

 impactul oportunităţilor şi al ameninţărilor externe; 

 nivelul, structura şi dinamica activităţilor; 

 evaluarea atuurilor şi a deficienţelor; 

 posibile implicaţii sociale ale punctelor tari sau slabe, care determină semnificativ dezvoltarea 

ulterioară.  

 

Analiza atentă şi detaliată a activităţii şi a rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori a motivat pe 

deplin, prin concluziile ei semnificative, orientarea proiectării către două direcţii importante: consolidarea şi 

valorificarea succeselor şi ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare.  

În acest scop au fost stabilite obiectivele prioritare, iar pe baza acestora a fost conceput planul de acţiune, 

prin urmărirea concretă a acţiunilor şi secvenţelor planificate. 

Conceptul structural adoptat în proiectarea activităţilor asigură organizarea acestora, în conformitate cu 

obiectivele propuse, mai buna lor monitorizare şi ridicarea nivelului de obiectivitate în evaluarea activităţilor 

proiectate.  

 

Structura Planurilor de acţiune pe specialităţi respectă secvenţialitatea logică: 



                                                                                                                       
                                  PLAN MANAGERIAL 

 

 

2008 - 2009 

18 

   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll         OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee         IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt                     

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii                           PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă                      OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   tttiiimmmppp                                                   

                                                                           RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii                                                PPPaaarrrttteeennneeerrriii                                                      MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   eeevvvaaallluuuaaarrreee   

   

   

   

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVVEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE:::   

   
1) Dezvoltarea procesului de elaborare şi de aplicare a standardelor educaţionale ca repere în analiza calităţii procesului 

instructiv – educativ 

2) Continuarea procesului de dezvoltare a 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 în domeniul calităţii educaţiei 

3) Asigurarea procesului de formare a directorilor unităţilor de învăţământ şi a coordonatorilor comisiilor de evaluare şi 

asigurarea calităţii pe probleme specifice de asigurare a calităţii educaţiei (planificare, monitorizare, evaluare, măsuri 

remediale, rezultate) 

4) Dezvoltarea şi modernizarea reţelei şcolare în mod echilibrat,  

a) în raport de evoluţia procesului de descentralizare şi 

b) în sensul eficientizării activităţii în învăţământul profesional şi tehnic 
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5) Eficientizarea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov de pe poziţia de instituţie de evaluare externă (prin 

inspecţie şcolară, controale tematice etc.), în vederea realizării în condiţii optime a monitorizării şi controlului calităţii 

educaţiei 

6) Îmbunătăţirea procesului de formare continuă prin punerea în practică a competenţelor dobândite 

7) Monitorizarea şi eficientizarea acţiunilor de pregătire a elevilor în vederea susţinerii Tezelor cu subiect unic şi a 

examenului de Bacalaureat 2009 şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale 

8) Intensificarea acţiunilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov de monitorizare şi verificare în privinţa respectării 

curriculum-ului şcolar (planuri cadru, programe, manuale) 

9) Promovarea unei imagini  credibile, dinamice şi coerente a instituţiei  prin stabilirea unui consens social cu 

privire la educaţie şi şcoală, prin asigurarea unui cadru optim pentru diseminarea experienţelor de succes şi 

a bunelor practici 

10) .Creşterea dimensiunii europene a educaţiei în şcolile ilfovene în vederea compatibilizării sistemului de educaţie şi 

formare profesională din judeţul Ilfov cu cel european 

11) Concentrarea acţiunilor de refacere şi modernizare a infrastructurii şcolare, asigurarea utilităţilor la nivelul unităţilor 

de învăţământ, în vederea obţinerii avizului sanitar provizoriu/autorizaţiei sanitare de funcţionare 
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                                                                                                                           PPPLLLAAANNN   AAANNNAAALLLIIITTTIIICCC   DDDEEE   AAACCCŢŢŢIIIUUUNNNEEE   
   

      

111...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::    Dezvoltarea procesului de elaborare şi de aplicare a standardelor educaţionale ca repere în analiza 

calităţii procesului instructiv - educativ 

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::      
1. Monitorizarea şi evaluarea procesului de elaborare şi de aplicare a standardelor 

 pentru fiecare formaţiune de lucru/clasă; 

 pentru fiecare disciplină de studiu; 

 la nivelul fiecărui an de studiu şi ciclu de învăţământ. 

 
2. Proiectarea, planificarea şi aplicarea unor măsuri remediale în funcţie de etapele parcurse, raportate la mediul socio-

economic şi familial din care provin copiii şi la specificul şcolii şi al formaţiunii de lucru 

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::   
 

 Utilizarea, în practica curentă, a standardelor stabilite pentru fiecare formaţiune de lucru/clasă, pentru fiecare 

disciplină de studiu, la nivelul fiecărui an de studiu şi ciclu de învăţământ, ca bază a aprecierii obiective a 

nivelului de pregătire a elevilor; 

 Orientarea spre rezultate şi priorităţi; 

 Punerea în aplicare, de către unităţile de învăţământ, a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
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AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

 
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă   

 
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   
 

PPPaaarrrttteeennneeerrriii   
 

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Completarea bazelor de date, la 
nivelul unităţilor de învăţământ, cu 
documentele actualizate elaborate de 
ARACIP, MECT şi IŞJ pe structura 
prevederilor Legii Nr. 87/2006 
privind asigurarea calităţii educaţiei 
 
Stabilirea perioadelor de testare 
predictivă a elevilor 
 
 
Aplicarea unitară, pe baza unor 
criterii comune, de nivel mediu, a 
evaluării iniţiale a elevilor, la toate 
disciplinele şi modulele, pentru 
fiecare an de studiu, cu evidenţierea, 
după caz, a : 

- nivelului de pregătire la 
intrarea în liceu / la 
schimbarea profesorului / la 
schimbarea colectivului sau / 
şi a profilului / la începerea 
specializării ş.a. 

- gradului de înţelegere a 
noţiunilor şi conceptelor 
generale, abilităţilor de 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ; 

Coordonatorii 
CEAC 

 
 

Personalul 
didactic de la 

toate 
nivelurile de 
învăţământ 

preuniversitar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 .10.2008 
Actualizare 
periodică 

 
 
 

Sem. I 
(15.10 – 

15.11. 
2008  ) 

 
Sem. II 

(25.04 – 
25.05. 
2008  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ; 

Coordonatorii 
CEAC 

 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ; 

Cadrele 
didactice 

 
Cadrele 

didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IŞJ – 
Compartim. 

Evaluare 
instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controlul portofoliilor şi 

documentelor elaborate de  
directori şi CEAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliere şi evaluare de 
către inspectorii de 
specialitate/comisiile 
metodice asupra aplicării 
unor:   

 teste iniţiale pe discipline 
şi module  

 fişe de rezolvare şi grile 
de notare asociate testelor 
iniţiale  



                                                                                                                       
                                  PLAN MANAGERIAL 

 

 

2008 - 2009 

22 

aplicare practică a 
cunoştinţelor teoretice 
asimilate, în situaţii concrete 
date 

 
Analiza şi interpretarea rezultatelor 
obţinute în urma evaluării iniţiale, cu 
: 

- identificarea carenţelor, 
lipsurilor dificultăţilor în 
pregătirea elevilor  

- teme sau / şi direcţii de 
aprofundare, fixare, 
concretizare, aplicare practică 
a cunoştinţelor  

- metode eficiente de recuperare 
şi consolidare a cunoştinţelor 
şi deprinderilor acţionale, în 
scopul creşterii performanţelor 
şi evitării eşecului şcolar  

- discutarea cu elevii a 
rezultatelor individuale şi de 
sinteză, cu evidenţierea 
aspectelor pozitive şi negative 
semnalate şi stabilirea celor 
mai potrivite ţinte de învăţare 
individuale şi colective, în 
scopul întăririi succeselor şi 
transformării insucceselor în 
experienţe pozitive  

 
Stabilirea standardelor pornind de la 
rezultatele obţinute la testări 

 
 
 

elevii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii 
 
 

Elevii 
 

Elevii şi 
părinţii 
acestora 

 
Elevii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.10.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 
 
 
 
 

Învăţătorii, 
profesorii şi 

diriginţii 
 
 
 
 
 
 

Metodiştii 
Învăţătorii, 
profesorii şi 

diriginţii 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
metodiştii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectorii 
şcolari 

Psihologii 
şcolari 
CEAC 

 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
CEAC 

Psihologii 
şcolari 

 
 
 
 
 

 analize ale rezultatelor 
obţinute de elevi pe 
discipline, ani de studiu, 
profile, specializări 

 planuri de măsuri ale 
cadrelor pentru ameliorarea 
rezultatelor şi creşterea 
calităţii 
note şi medii semestriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin inspecţia şcolară, 
controale tematice, 
asistenţe la clasă se 
analizează: 

 Fişe de rezolvare şi 
notare a testelor şi fişelor de 
lucru 

 Fişe de evaluare 
individuală şi sumativă a 
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Stabilirea măsurilor remediale 
 
Comunicarea rezultatelor şi 
concluziilor în urma testărilor către 
părinţi 
 
Aplicarea unor formule eficiente de 
păstrare a lucrărilor de la testare şi a 
celor ulterioare în fiecare clasă şi 
valorificarea, prin comparaţie, a 
rezultatelor (portofoliile elevilor) 
 
 
Acţiuni de cunoaştere a elevilor prin 
aplicarea, la nivelul şcolii/clasei de 
sondaje de opinii şi aplicarea de 
chestionare, referitoare la : 

- stilurile de învăţare ale elevilor 
- interesul pentru disciplina 

predată 
- gradul de înţelegere a 

noţiunilor predate  
- dificultatea, numărul 

aplicaţiilor rezolvate în clasă  
- dificultatea, volumul şi 

utilitatea temelor pentru acasă 
- modalităţile de evaluare 

formativă şi sumativă utilizate 
- volumul, diversitatea şi 

eficienţa materialului didactic 
integrat în lecţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii şi 
părinţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-25.10. 
2008 

 
 

Se 
completează 

şi 
actualizează 

periodic 
 
 
 
 

Se 
completează 

şi 
actualizează 

periodic 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fiecare cadru 
didactic la 

disciplina pe 
care o predă 

Responsabilii 
comisiilor 

metodice/de 
catedră 
CEAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEAC 
Directorii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psihologii 
şcolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 

rezultatelor  
 Fişe de evidenţă a 

progreselor înregistrate de 
elevi de la o evaluare la alta 

 Medii semestriale şi 
anuale 

 Rezultate la evaluări 
sumative şi la examene 
finale 
 
 
 
Valorificarea chestionarelor 
aplicate 
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- posibilităţile de studiu şi de 
informare suplimentară de 
care dispun, nevoile 
individuale de pregătire, 
studiul individual,  informare 

 
Monitorizarea acţiunilor privind 
iniţierea şi derularea unor programe 
de consultaţii, meditaţii şi pregătire 
suplimentară / diferenţiată , în scopul 
: 

- furnizării de explicaţii 
suplimentare sau / şi detalieri 
solicitate de elevi  

- facilitării studiului individual 
în spaţiile de instruire ale şcolii 

- formării unor deprinderi şi 
abilităţi necesare studiului 
disciplinei, prin colaborare cu 
cadre didactice din diverse 
catedre 

 
Implicarea directă  şi activă a echipei 
manageriale în iniţierea , dezvoltarea 
şi susţinerea proiectelor de grup, care 
vizează : 

- elaborarea testelor de evaluare 
unitară pe discipline şi ani de 
studiu  

- iniţierea de programe de 
recuperare, consultaţii, 
meditaţii, pe discipline, ani de 
studiu, teme de interes, grupe 

acestora 
(informare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formaţiunile 
de lucru 
(clasă, 

grupe/grupuri 
de elevi etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cadrele 
didactice 

Formaţiunile 

 
 
 
 
 
 

Lunar, 
semestrial 
ori de câte 

ori este 
necesar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunar, 
semestrial 
ori de câte 

ori este 

unităţilor 
şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodiştii 
Responsabilii 

ariilor 
curriculare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psihologii 
şcolari 

Logopezii 
(înv. 

preşcolar şi 
primar, în 
principal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 

CEAC 
Metodiştii  

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prin inspecţia şcolară, 
controale tematice, 
asistenţe la ore, se verifică: 

 Graficul acţiunilor 
 Prezenţa la aceste acţiuni 
 Produse/materiale 
rezultate în urma 
activităţilor 

 
 
 
 
 
 
 
Prin inspecţia şcolară, vizite 
de consiliere etc. se verifică: 
 Testele de evaluare 
 Graficul programelor de 

recuperare, consultaţii, 
meditaţii 

 Concluzii desprinse în 
urma derulării acestor 
programe 

 Planuri de acţiune la 
nivelul 
catedrelor/comisiilor 
metodice/CEAC 
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de elevi cu nevoi speciale ş.a. 
- integrarea metodelor non-

formale de instruire, cu 
caracter stimulativ şi de 
valorificare a potenţialului 
creator al elevilor, în diverse 
domenii  etc. 

 
Orientarea activităţilor de îndrumare 
şi control spre valorificarea 
rezultatelor obţinute de elevi şi pe 
eficientizarea măsurilor remediale; 
astfel încât să se asigure 
implementarea învăţării centrate pe 
elev şi pe nevoile sale individuale de 
motivare, studiu, înţelegere, aplicare, 
aprofundare, asociere şi stabilire a 
conexiunilor cu alte domenii sau / şi 
de interes pentru acesta   
 
Simplificarea şi adaptarea cerinţelor 
din materialele de învăţare (fişe de 
lucru, teme, aplicaţii practice) la 
obiectivele operaţionale ale lecţiilor, 
prin : 

- planificarea judicioasă a 
conţinuturilor pe lecţii, în 
scopul asigurării corelărilor, 
continuităţii şi succesiunii 
logice a noilor cunoştinţe şi 
deprinderi cu cele deja 
asimilate şi formate anterior 

- realizarea unui echilibru 

de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadrele 
didactice 

elevii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

necesar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septembrie-
octombrie 
(iniţiale); 

Semestrial 
 

Pe tot 
parcursul 

semestrului, 
săptămânal 

 
15.09.2008, 
actualizare 
când este 
necesar 

 
 
 
 

Permanent  
 

 
 
 

Inspectorii 
şcolari 

Directorii 
unităţilor 
şcolare 

 
 
 
 
 
 

Metodiştii 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 
Cadrele 

didactice 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CEAC 
Metodiştii  

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monitorizarea şi verificarea: 

 Valorificării asistenţelor 
la ore 
 Completării/actualizării 
fişelor psihopedagogice 
şi a fişelor/graficelor de 
progres/regres şcolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin inspecţia şcolară şi 
asistenţele la clasă se 
verifică: 



                                                                                                                       
                                  PLAN MANAGERIAL 

 

 

2008 - 2009 

26 

permanent între volumul şi 
dificultatea cunoştinţelor 
predate 

 
Integrarea strategiilor de învăţare : 

- diferenţiată, în cadrul aceluiaşi 
colectiv, pe grupe de lucru cu 
nevoi şi posibilităţi similare 

- individuală, centrată pe elev, 
prin aplicarea metodelor şi 
tehnicilor asociate acesteia 

- pe grupe de elevi 
- prin aplicaţii practice şi 

experimentale  
- prin analiza comparativă a 

rezultatelor obţinute la diverse 
evaluări, cu evidenţierea 
aspectelor pozitive şi negative 
şi a valorificării capacităţii de 
autoevaluare a elevilor 

 
Valorificarea efectivă şi eficientă a 
acţiunilor întreprinse, prin : 

- analiza rezultatelor în catedre, 
în şedinţele Consiliilor 
claselor, în şedinţele cu părinţii

- promovarea şi valorificarea 
exemplelor de bună practică 

- stabilirea unor direcţii de 
acţiune comune – la nivel de 
catedră, profesori care predau 
aceeaşi disciplină, colectiv de 

Formaţiunile 
de lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formaţiunile 

de lucru 

 
 
 
 
 
 
 

Permanent, 
în procesul 
instructiv-
educativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
graficelor 
 
Lunar 
 
Săptămânal  
 
 
 
 
 
 

 
Cadrele 

didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
Metodiştii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
Metodiştii 

 (mapa) portofoliul 
dirigintelui 

 (mapa) portofoliul 
profesorului 

 
 
 
 
Evidenţa programelor de 
învăţare, la nivelul 
catedrelor, prin includerea 
în dosarele acestora a : 
- programelor şcolare în 
vigoare  

- Standardelor de Pregătire 
Profesională pentru 
calificările şi nivelurile de 
calificare ale elevilor, pe 
ruta lungă sau / şi scurtă , 
existente în şcoală  

- Planificărilor 
calendaristice, grupate pe 
discipline  

- Proiectelor de unităţi de 
învăţare, grupate pe 
discipline  

- Proiectelor didactice şi 
planurilor de lecţie, 
grupate pe unităţi de 
învăţare  

- Portofoliilor profesorilor, 
grupate pe discipline  
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profesori ai clasei  
- identificarea necesităţilor de 

particularizare şi 
individualizare a direcţiilor 
comune, în funcţie de 
colectivele de elevi cu care se 
lucrează  etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Portofoliilor elevilor, 
grupate pe forme de 
învăţământ , ani de studiu , 
discipline şi clase 

- fişe de lucru 
- fişe de studiu 
- fişe aplicative de laborator 
- caiete de teme 
- caiete de laborator 
- portofolii ale elevilor 
- proiecte de grup ale 
elevilor 

- dosarele catedrelor  
- mapele didactice ale 
profesorilor 

- portofoliile de evaluare ale 
profesorilor 

- portofoliile elevilor 
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222...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::    Continuarea procesului de dezvoltare a 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 în domeniul calităţii educaţiei 

 
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::      

1. Proiectarea activităţilor manageriale fundamentate pe diagnoză pertinentă, realistă, cu ţinte strategice care să 

vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie 

2. Îmbunătăţirea aplicării, în practica curentă, a procedurilor de evaluare internă şi de asigurare a calităţii educaţiei 

pe baza standardelor.  

 
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::   
 

 Fundamentarea proiectării  manageriale pe contextul legislativ în vigoare, precum şi al celui socio-economic şi 

cultural specific Judeţului Ilfov; 

 Respectarea, în structura şi conţinutul documentelor proiective, a principiilor şi metodelor managementului 

strategic şi operaţional; 

 Existenţa progresului în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea conţinutului şi aplicabilităţii documentelor 

proiective, conform standardelor naţionale de referinţă pentru învăţământul preuniversitar, domeniile 

„Capacitate instituţională”, „Eficacitate educaţională” şi „Managementul calităţii”; 
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AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Elaborarea Planului managerial al IŞJ 
şi planului sintetic de acţiune al 
Compartimentului evaluare 
instituţională şi asigurarea calităţii, 
pe baza analizei de context şi a 
rezultatelor obţinute în anul şcolar 
precedent; asigurarea şi eficientizarea 
continuităţii acţiunilor 
 
 
 
Completarea şi actualizarea bazei de 
date privind componenţa şi 
organizarea CEAC din unităţile de 
învăţământ 
 
Verificarea documentelor CEAC şi 
actualizarea lor 
 
Organizarea de seminarii, schimburi 
de experienţă, ateliere de lucru 
privind modalităţi de proiectare – 
planificare a acţiunilor CEAC, în 
scopul optimizării şi eficientizării 
activităţii 
 

 
IŞJ Ilfov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structurile 
instituţionale, 
manageriale şi 
administrative

 
CEAC 

 
Inspectori 
şcolari 

Directori 
Coordonatori 

CEAC 
 
 

 
15.09.2008, 

cu actualizare 
până la 1 

octombrie 
 
 
 
 
 
 

Octombrie, 
actualizare 
când este 

cazul 
 
 
 

Anul şcolar 
2008 – 2009, 

conform 
planificărilor/

Graficelor 
 
 
 

Inspector 
şcolar pentru 

evaluare 
instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 
 
 
 
 

Inspector 
şcolar pentru 

evaluare 
instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Inspector 

şcolar pentru 
evaluare 

instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 

IŞG 
IŞGA 

Compartimentul 
curriculum şi 

inspecţie şcolară
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fiecare 
inspector şcolar 
în unităţile de 
învăţământ pe 

care le 
consiliază 

 
 
 
 
 

- Fundamentarea 
planului managerial 
raportat la contextul 
legislativ în vigoare, 
precum şi la cel 
socio-economic şi 
cultural specific 
Judeţului Ilfov 

- Caracterul 
operaţional, 
orientativ, lucrativ, 
de monitorizare şi 
evaluare a acţiunilor 
propuse 

 
Constituirea şi 
funcţionarea, în baza 
prevederilor legale, a 
CEACE 
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Consilierea unităţilor de învăţământ 
şi monitorizarea/evaluarea în 
realizarea unor panouri de afişaj şi 
materiale informative asupra 
legislaţiei în domeniul evaluării 
instituţionale şi asigurării calităţii 
educaţiei, a strategiilor şi 
procedurilor de implementare a 
acestora, precum şi de promovare a 
ofertei educaţionale şi a viziunii şcolii 
asupra politicilor calităţii la nivelul 
organizaţiei 
 

 
Toţi actorii 

educaţionali 
 

 
1.10.2008 

 
Inspector 

pentru 
evaluare 
instituţio 

nală şi 
asigurarea 

calităţii 

 
Fiecare 

inspector şcolar 
în unităţile de 
învăţământ pe 

care le 
consiliază 

 
 
 

 
În cadrul vizitelor în 

unităţile de 
învăţământ şi al 

inspecţiilor efectuate 
 
 

 
 
 
333...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::   Asigurarea procesului de formare a directorilor unităţilor de învăţământ şi a coordonatorilor 

comisiilor de evaluare şi asigurarea calităţii pe probleme specifice de asigurare a calităţii educaţiei (planificare, 

monitorizare, evaluare, măsuri remediale, rezultate) 

 
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::      

   
1. Dezvoltarea funcţiei de autoevaluare ca instrument efectiv pentru consolidarea dezvoltării instituţionale; 

2. Aplicarea instrumentelor de analiză bazate pe sistemul normelor de reglementare care guvernează obiectivele, 

organizarea şi funcţionarea sistemelor de control intern şi autoevaluare a unităţilor de învăţământ, ţinând cont de 

domeniile şi criteriile după care sunt evaluate, conform legii asigurării educaţiei 
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IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::   
 

 Evaluarea obiectivă a unităţilor de învăţământ şi a prestaţiei profesionale prin aplicarea instrumentelor de 

analiză bazate pe sistemul normelor de reglementare care guvernează obiectivele, organizarea şi funcţionarea 

sistemelor de control intern şi de autoevaluare, ţinând cont de domeniile şi criteriile după care sunt evaluate, 

conform legii asigurării calităţii educaţiei; 

 Funcţionarea mecanismelor de evaluare internă realistă, pe baza cărora să se fundamenteze demersurile de 

dezvoltare a capacităţii instituţionale, a eficacităţii educaţionale şi a managementului calităţii; 

 Conştientizarea nevoii de calitate şi aplicarea, la scară largă, a indicatorilor şi standardelor de evaluare, la 

diferite niveluri şi în diferite domenii; 

 

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   
RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Facilitarea accesului cadrelor didactice la 
informaţii privind sistemele de asigurare 
a calităţii educaţiei; 
 
Consiliere şi consultanţă în 
realizarea/analiza documentelor de 
funcţionare, programare, raportare şi 
evaluare (strategii, planuri de 
implementare, rapoarte de monitorizare 
şi evaluare, metodologii de asigurare a 
calităţii etc.); 

Cadrele 
didactice 

 
 

Cadrele 
didactice 
Directorii 
unităţilor 
şcolare 
CEAC 

 

Permanent 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Inspector 
şcolar evaluare 
instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 
specialitate 
Directorii  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Portofolii 

Produse ale activităţilor 
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Monitorizarea  realizării şi aplicării de 
strategii şi proceduri pentru asigurarea 
calităţii (proceduri privind iniţierea, 
monitorizarea şi revizuirea periodică a 
programelor şi activităţilor desfăşurate; 
proceduri obiective şi transparente de 
evaluare a rezultatelor şcolare; proceduri 
de evaluare periodică a calităţii resurselor 
umane; 
 
Monitorizarea, prin celelalte 
compartimente, a domeniilor de 
intervenţie managerială (curriculum, 
resurse umane, resurse financiare şi 
materiale, parteneriat comunitar etc.); 
 
Sprijin acordat ISJ în coordonarea 
/colaborarea, în scopul asigurării calităţii 
serviciilor oferite, instituţiilor conexe 
(CCD, CJRAE, Clubul copiilor, Clubul 
Sportiv Şcolar); 
 
Monitorizarea şi evaluarea examenelor 
naţionale, concursuri etc. şi a rezultatelor 
obţinute în urma acestora; întocmirea 
unor planuri de măsuri de îmbunătăţire şi 
ameliorare; 
 
Elaborarea şi aplicarea instrumentelor şi 
procedurilor de evaluare a diferitelor 
activităţi specifice domeniului, în funcţie 
de standardele şi indicatorii de evaluare; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEAC 
Cadrele 

didactice 
 
 
 

Unităţile 
conexe IŞJ 

 
 
 
 
 

Elevii 
 
 
 
 
 

Unităţile de 
învăţământ 

 
 

 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent  
 
 
 
 
 

Permanent  
 
 
 
 
 

Conform 
graficelor  

 
 
 
 

Conform 
graficelor 

 
 
 

 
Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 

 
Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sondaje, statistici, 

documente şcolare, 

rapoarte formale şi 

informale 
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Monitorizarea, evaluarea prestaţiei 
didactice; reconsiderarea instrumentelor 
evaluative utilizate; 
 
Monitorizarea şi evaluarea aplicării 
eficiente a curriculum-ului (planuri, 
programe, manuale, ghiduri metodologice 
etc.); 
 
Monitorizarea şi evaluarea calităţii 
proceselor educaţionale: modalităţi şi 
strategii de instruire, tipuri de relaţii, 
analiză de nevoi etc.; 
 
Monitorizarea şi evaluarea programelor 
de dezvoltare a procedurilor de 
intervenţie în scopul remedierii 
deficienţelor de învăţare, a 
absenteismului şi abandonului şcolar etc.; 
 
Sprijin în proiectarea, organizarea şi 
evaluarea inspecţiilor privind: 
optimizarea criteriilor, instrumentelor şi 
metodologiilor de evaluare prin inspecţia 
şcolară, asigurarea evidenţei şi ritmicităţii 
inspecţiei şcolare, evaluarea 
randamentului raportului dintre rezultate 
şi obiective şi a eficienţei resursei umane 
în vederea reglării dimensiunii activităţii 
manageriale şi a calităţii prestaţiei 
cadrelor didactice; 
 
Elaborarea de portofolii privind evaluarea 

 
Cadrele 

didactice 
 
 

Cadrele 
didactice 

Elevii  
 
 

Cadrele 
didactice 

 
 

Unităţile 
şcolare 

 
 
 
 
 

IŞJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conform 

planurilor 
de acţiune 

ale 
inspectorilor 
şcolari de 

specialitate 
 
 

Permanent 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Conform 
graficului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 
 
 

IŞG 
IŞGA 

Inspector 
pentru 

evaluare 
instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 
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instituţională şi asigurarea calităţii; 
Îndrumarea şi verificarea comisiilor de 
evaluare şi asigurarea calităţii din şcoli, 
conform prevederilor Legii 87/2006; 
 
Monitorizarea aplicării strategiilor şi 
procedurilor de evaluare internă a calităţii 
în educaţie, cunoaşterea şi interpretarea 
corectă a metodologiilor elaborate de 
ARACIP; 
 
Evaluarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar particular, pe baza 
criteriilor şi standardelor naţionale, în 
vederea autorizării provizorii şi a 
asigurării calităţii serviciilor educaţionale 
oferite; 
 
Monitorizarea aplicării sistemului de 
evaluare după standardele naţionale, 
introducerii în regimului opţionalelor a  
educaţiei incluzive, a extinderii metodelor  
moderne de instruire centrată pe elev în 
toate ariile curriculare; 
 
 
 
 

 
Unităţile de 
învăţământ 

 
 

Unităţile de 
învăţământ 

 
 
 
 

Unităţile de 
învăţământ 
particular 

 
 
 
 

Unităţile de 
învăţământ 

 
Septembrie-
octombrie 

2008, 
actualizare 

permanentă 
 
 
 
 
 

În baza 
solicitărilor 

ARACIP 
 
 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar

 
 
 
 

Inspector 
pentru 

evaluare 
instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 
 

Inspectorul de 
specialitate  

Inspector şcolar 
pentru învăţământ 

particular 
Inspector pentru 

evaluare 
instituţională şi 

asigurarea calităţii 
 

Inspectorii de 
specialitate 
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444...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::  Creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

1. Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT 

2. Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii   

3. Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor IPT   

4. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT 

5. Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor PRAI şi PLAI   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::  Reţeaua şcolară IPT răspunde nevoilor regionale şi locale de formare profesională 

iniţială.    

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă    OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

1.1 Realizarea studiului „Analiza pieţei 
muncii 
 
 
 

Existenţa 
studiului şi 
formularea 
concluziilor 

relevante pentru 
IPT 

30 ianuarie 
2009 

AJOFM 
pentru 

furnizarea 
datelor şi 

Consorţiul 
regional 
pentru 

realizarea 

CNDIPT, 
ISJ 

 
Ilfov, 

CLDPS, 
MECT 

Studiul realizat 
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studiului 
1.2 Formularea concluziilor privind 
concordanţa între reţeaua şcolară 
existentă şi rezultatele studiului 

 Februarie 
2009 

ISJ Ilfov CNDIPT,
Consorţiu 
Regional, 
CLDPS, 
MECT, 
CJ,  CL

Macheta, comentarii şi 
recomandări (raport) 

1.3 Adoptarea deciziilor de dezvoltare  a 
reţelei şcolare regionale IPT 

Factorii de 
decizie adoptă 
recomandările  

pentru 
dezvoltare  a 

reţelei şcolare 
regionale IPT - 
anual începând 

cu 2006 

Aprilie 2009 ISJ Ilfov MECT, 
CNDIPT, 
CLDPS,   
CJ, CL, 

Machetă pentru planul 
de şcolarizare 

2.1 Actualizarea anuală a bazei de date 
necesare evidenţierii indicatorilor de 
educaţie din PRAI 

Baza de date 
privind 

indicatorii de 
educaţie este 
constituită şi 

actualizată anual 
începând cu 

2006 

Conform 
datei de 

apariţie a 
anuarului 
statistic 

ISJ Ilfov Consorţiul 
regional, 
CLDPS 

Site-ul ADR, Site – ul  
ISJ Ilfov 

2.2 Actualizarea  bazei de date necesare 
evidenţierii indicatorilor de piaţă a 
muncii din PRAI 

Baza de date 
privind 

indicatorii de 
piaţă a muncii 
este constituită 
şi actualizată 

anual începând 
cu 2006 

Conform 
datei de 

apariţie a 
anuarului 
statistic 

AJOFM Ilfov Consorţiul 
regional, 
CLDPS 

Site-ul ADR Site-urile 
I.S.J 
Ilfov, 

AJOFM Ilfov 

2.3 Actualizarea şi elaborarea anuală a PRAI actualizat Iunie 2009 Consorţiul ISJ ILFOV, Aprobarea Consiliului 
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PRAI anual în 
concordanţă cu 
cerinţele pieţei 

muncii 

regional MECT, 
CNDIPT 

regional . 
Site-ul CNDIPT Site-ul 

ADR 
Site-urile  ISJ Ilfov 

Site-urile  AJOFM Ilfov 
PRAI aprobat de 

Consiliul de Dezvoltare 
Regională 

2.4 Actualizarea şi elaborarea anuală a 
PLAI 

PLAI actualizat 
în concordanţă 

cu cerinţele 
pieţei muncii 

Iulie 2009 ISJ Ilfov, 
CLDPS  Ilfov 

MECT, 
CNDIPT 

PLAI aprobate de 
CLDPS Ilfov 

2.5 Elaborarea anuală a Planurilor de 
şcolarizare în concordanţă cu 
recomandările PRAI şi PLAI 

Planuri de 
şcolarizare  
adaptate la 

recomandările 
din PRAI şi PLAI

Decembrie 
2008 

ISJ Ilfov MECT, 
CNDIPT 

Avizele CLDPS. 
Aprobările MEC 

Planuri de şcolarizare 
avizate de C.L.D.P.S. şi 

aprobate de MECT- 
anual 

2.6 Crearea reţelelor de şcoli 
pentru fiecare din domeniile de 
formare profesională prioritare la 
nivel regional 

Constituirea 
reţelelor şcolare 

pentru toate 
domeniile de 

formare 
profesională 

iniţială în care se 
şcolarizează 

elevi, constituite 
până în 2013. 
Constituirea 

reţelei firmelor 
de exerciţiu, 

reţelei unităţilor 
şcolare cuprinse 

Ianuarie 
2009 

ISJ Ilfov CLDPS  
Ilfov 

MECT, 
CNDIPT 

Convenţiile de 
constituire a reţelelor 

de şcoli 
Planuri şi programe de 

consultanţă 
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în programul 
auto, reţelei  
Phare Ilfov 

2.7 Dezvoltarea formelor de 
sprijinire a elevilor din mediul 
rural pentru şcolarizare 

Începând cu anul 
şcolar 2007- 

2008 toţi absol-
venţii de 
gimnaziu 
urmează 

învăţământul 
obligatoriu de 10 

ani 
Începând cu anul 
şcolar 2007 - 
2008 creşte 

numărul elevilor 
care continuă 

studiile în anul 
de completare şi 
se diminuează 

abandonul şcolar 
în fiecare an 
până în 2013 

Decembrie 
2008 şi mai 

2009 (în 
funcţie de 

datele 
disponibile 

ISJ Ilfov MECT, 
Consiliile 

Locale, 
angajatori 

Numărul absolvenţilor 
de gimnaziu care 

urmează învăţământul 
obligatoriu de 10 ani 

Procentul absolvenţilor 
anului de completare 
care urmează liceul 
Rata abandonului 

şcolar 
A doua şansă 

Programul Euro 200 
Realizarea şi 

interpretarea unor 
grafice privind 

acordarea de stimulente 
pt. reducerea 

abandonului şcolar 

2.8 Dezvoltarea formelor de 
învăţământ pentru adulţi 
orientate cu predilecţie spre 
satisfacerea nevoilor 
angajatorilor 

Creşterea anuală a 
numărului de 

grupuri  şcolare  
autorizate ca  

furnizori de formare 
continuă 

Creşterea numărului  
de  programe  de 

formare profesională 
continuă derulate de 

unităţile şcolare 

Permanent 
până în 2013

 

ISJ Ilfov, 
unităţile 
şcolare 

MECT, 
Consilii 
Locale, 

angajatori 

Autorizaţiile 
CNFPA 

Numărul grupurilor 
şcolare autorizate 

Numărul calificărilor 
pentru care există 

autorizări 
Numărul participanţilor 

la aceste cursuri 
Realizarea de machete 
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(incluzând  nr. de 
participanţi). 

şi grafice relevante 

2.9 Elaborarea şi implementarea 
unor instrumente de investigare a 
gradului de satisfacţie a agenţilor 
economici faţă de formarea 
profesională iniţială furnizată de 
şcoală 

Toate  şcolile IPT 
aplică instrumente  

de investigare a 
gradului de 

satisfacţie al agenţilor 
economici, parteneri 

de practică faţă de 
formarea 

profesională iniţială 
furnizată de şcoală 

până în 2009. 
 

Mai 2009 Unităţile 
şcolare, ISJ 

Ilfov, CJRAE 

CNDIPT, 
agenţii 

economici 
parteneri ai 
unităţilor 
şcolare 

Rapoarte ale şcolilor şi 
ale  ISJ 

2.10 Dezvoltarea competenţelor  
CDL şi a materialelor auxiliare în 
parteneriat cu agenţii economici 

CDL adaptat 
nevoilor 

angajatorilor 
Toţi elevii 

învăţământului IPT 
beneficiază de 

materialele suport de 
învăţare pentru CDL 

până în 2013 
 

Anual până 
în 2013 

Unităţile 
şcolare,  ISJ 

Ilfov 

Agenţi 
economici 
parteneri 

de practică 

Avizele agenţilor 
economici pentru CDL 
şi materialele suport de 
învăţare Rapoarte ale 

ISJ Ilfov 
Numărul CDL elaborat în 

parteneriat cu agenţii 
economici de către fiecare 

şcoală. 
Numărul elevilor care 

beneficiază de materiale 
suport de învăţare elaborate 

în parteneriat cu agenţii 
economici 

3.1 Identificarea unităţilor şcolare 
IPT necesar a fi dezvoltate 

Şcolile IPT 
necesar a fi 

dezvoltate sunt 
identificate în 

Mai 2009 ISJ Ilfov CLDPS 
Ilfov 

Realizarea unei fişe pentru 
fiecare unitate şcolară din 

IPT relevantă pentru 
infrastructură şi dotare 
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raport cu 
priorităţile din 
PRAI şi PLAI 
până în mai 

2009 

(situaţie realizată începând 
cu anul 2006) 

3.2 Reabilitarea infrastructurii 
şcolilor IPT identificate 

Toate şcolile 
identificate sunt 
reabilitate până 

la sfârşitul 
anului 2013 

 

Anual până 
în 2013 

ISJ Ilfov, 
Consiliul 
Judeţean, 
Consiliile 
Locale , 

MECT Numărul de şcoli 
reabilitate conform 
recomandărilor şi 

deciziilor autorităţilor 
locale şi  ISJ Ilfov. 

Calitatea lucrărilor de 
reabilitare. 

3.3 Înlocuirea echipamentelor IT 
uzate moral Dotarea cu 
echipamente necesare pregătirii 
de specialitate şi conectate la 
internet 

Fondurile 
destinate pentru 

dotarea cu 
echipamente 
sunt cheltuite 

integral în aceste 
scopuri 
Şcolile 

identificate sunt 
conectate la 

internet cu cel 
puţin 2 tipuri de 
conexiuni până 

la sfârşitul 
anului 2013 

Anual până 
în 2013 

ISJ Ilfov, 
Consiliile 

Locale, 
Consiliile 
Judeţene 

MECT, 
CNDIPT 

Toate şcolile  IPT 
identificate ca necesar a 
fi dezvoltate dispun de 

echipamentele IT 
actuale, conectate la 

internet şi echipamente 
pentru pregătirea de 
specialitate până în 

2013. 
Folosirea integrală a 
surselor de finanţare 

4.1 Stagii de formare (modulul de 
iniţiere şi module de dezvoltare până 
în 2013) a directorilor şi directorilor 
adjuncţi ai şcolilor IPT în domeniul 
managementului 

Toţi directorii şi 
directorii adjuncţi 
ai şcolilor IPT au 
parcurs module 

de iniţiere . 

Anual până 
în 2013 

ISJ Ilfov MECT, 
CCD  Ilfov, 
CNDIPT, 
Şcolile 

Centre de 
Resurse 

Rapoarte ale  ISJ Ilfov 
Toţi directorii şi 

directorii adjuncţi au 
parcurs stagiile de 

formare - modulul de 
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 iniţiere. 
4.2 Stagii de formare pentru mem-
brii echipelor de elaborare a PAS din 
toate şcolile IPT 

Membrii 
echipelor din 
toate unităţile 
şcolare IPT  au 
competenţele 

necesare 
elaborării PAS 

până la sfârşitul 
anului 2009. 

Mai 2009 ISJ Ilfov MECT, 
CNDIPT, 

CCD  Ilfov, 
Şcolile 

Centre de 
Resurse 

Toţi membrii echipelor 
de elaborare PAS au 

parcurs stagii de 
formare. 

Rapoarte ale ISJ Ilfov 

4.3 Stagii de formare pentru cadrele 
didactice din şcolile IPT pentru 
aplicarea învăţării centrate pe elev şi 
asigurarea calităţii 

Toate cadrele 
didactice din 
şcolile IPT au 

abilităţile 
necesare pentru 

aplicarea 
învăţării centrate 

pe elev până la 
sfârşitul anului 

2013. 
Toate cadrele 
didactice din 
şcolile IPT au 

abilităţile 
necesare pentru 

aplicarea 
sistemului de 

asigurare a 
calităţii până la 
sfârşitul anului 

2013. 

Anual până 
în 2013 

ISJ Ilfov CNDIPT, 
CCD Ilfov, 
Şcolile 

Centre de 
Resurse 

Toate cadrele didactice 
de specialitate au 
parcurs stagiul de 

formare pentru 
aplicarea învăţării 
centrate pe elev şi 
pentru aplicarea 

sistemului de asigurare 
a calităţii cu relevarea 

procentului de 
participare în fiecare 

an. 
Rapoarte ale  ISJ Ilfov 

4.4 Stagii de formare pentru cadrele Toate cadrele Anual până ISJ Ilfov, MECT, Toate cadrele didactice 
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didactice din şcolile IPT pentru 
utilizarea echipamentelor IT şi 
specializate achiziţionate 

didactice de 
specialitate din 
şcolile IPT au 
competenţele 
necesare de 
integrare a 

noilor 
echipamente în 

procesul didactic 
până în 2013. 

în 2013 C.C.D., Şcolile 
din Programul 
PHARE TVET 

CNDIPT de specialitate din 
şcolile IPT au 

competenţele necesare 
de integrare a noilor 

echipamente în 
procesul didactic până 

în 2013. 
Rapoarte ale  ISJ Ilfov 

4.5 Stagii de formare a  cadrelor 
didactice de specialitate din şcolile 
IPT implicate în activitatea de 
pregătire practică la agenţii 
economici parteneri pentru 
adaptarea conţinuturilor şi 
metodelor de învăţământ la cerinţele 
angajatorilor şi la noile tehnologii şi 
echipamente 

Cadrele didactice 
de specialitate 
parcurg anual 

stagiul de 
formare. 

Cadrele didactice 
de specialitate 
din şcolile IPT 
integrează în 

procesul didactic 
la cerinţele 

angajatorilor 
tehnologiile şi 
echipamentele 

din dotarea 
agenţilor 

economici 
parteneri 

Anual până 
în 2013 

ISJ Ilfov CNDIPT, 
Agenţi 

economici , 
Şcolile 

Centre de 
Resurse 

Numărul  cadrelor 
didactice de specialitate 
din şcolile IPT care au 

parcurs stagii de 
formare 

Rapoarte ale  ISJ Ilfov 

4.6 Stagii de formare pentru toţi 
consilierii şcolari pentru dezvoltarea 
competenţelor de orientare şcolară 
şi vocaţională 

Toţi consilierii 
şcolari au 
dezvoltate 

competenţele de 

Mai 2009 ISJ Ilfov , 
CJRAE 

MECT, ISJ 
Ilfov, 
Şcolile 

Centre de 
Resurse

Toţi consilierii şcolari 
au parcurs stagiul de 

formare 
Toţi consilierii şcolari 
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orientare şcolară 
şi vocaţională a 
elevilor până la 
sfârşitul anului 
şcolar 2008-

2009 

au dezvoltate 
competenţele de 

orientare şcolară şi 
vocaţională a elevilor 

până la sfârşitul anului 
şcolar 2008-2009 

4.7 Înfiinţarea de noi cabinete de 
orientare şcolară şi profesională 

Toate şcolile IPT 
dispun de 
cabinet de 

orientare şcolară 
şi vocaţională şi 

de consilieri 
până în 2013 

 

 CJRAE MECT,  ISJ 
Ilfov 

Numărul de noi 
cabinete 

Numărul de consilieri 
(în toate şcolile IPT) 

4.8 Depunerea de proiecte cu 
finanţare UE pentru dezvoltarea 
resurselor umane în unităţile şcolare 
din IPT 

Depunerea de 
cereri de 

finanţare de 
către toate 

unităţile IPT 
până în 2013 

Anual până 
în 2013 

ISJ Ilfov CNDIPT OI 
POSDRU, 

UIR 
POSDRU 

MECT 

Numărul de proiecte 
depuse de către fiecare 

unitate şcolară şi 
fondurile alocate prin 

proiect 
 

5.1 Constituirea echipelor de 
monitorizare a PRAI 

Echipele 
constituite anual 

îşi asumă 
sarcinile de 

monitorizare şi 
evaluare 

Octombrie 
2008 

Consorţiul 
regional 

CNDIPT,  
ISJ Ilfov 

Echipa de monitorizare 
a PRAI constituită la 
începutul fiecărui an 

şcolar 
Procesele verbale ale 
Consorţiului regional 

5.2 Elaborarea planului de 
monitorizare a acţiunilor din PRAI 

Planul anual de 
monitorizare 

cuprinde toate 
acţiunile PRAI şi 

stabileşte 
procedurile şi 

Octombrie 
2008 

Consorţiul 
regional 

CNDIPT,  
ISJ Ilfov 

Planul de monitorizare 
a PRAI elaborat la 

începutul fiecărui an 
şcolar 

Procesele verbale ale 
Consorţiului regional 
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responsabilităţile 
de monitorizare 

5.3 Monitorizarea acţiunilor din 
PRAI 

 Conform 
planului de 

monitorizare

Consorţiul 
regional 

CNDIPT,  
ISJ Ilfov 

Rapoarte de 
monitorizare a PRAI  
realizate începând cu 

anul şcolar 2007 - 2008 

 
 
 
555...      OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::  Realizarea  în condiţii optime a controlului, monitorizării şi evaluării calităţii educaţiei prin 

evaluare externă de proces a calităţii şi a nivelului atingerii standardelor educaţionale   

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

1. Îmbunătăţirea managementului educaţional, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea calităţii educaţiei din unităţile de 

învăţământ ilfovene 

- calitatea managementului educaţional;  

- calitatea mediului educaţional (cultura şi ethosul şcolii, interrelaţionarea, influenţa mediului asupra educaţiei 

informale a elevilor); 

- calitatea curriculumului, modul în care curriculumul naţional şi cel local sunt puse în practică şi nivelul atingerii 

standardelor de calitate de către elevi;  

- calitatea activităţii personalului didactic; 

- modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor; 

- atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala;  

- gradul de folosire a resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale, de timp); 
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- comunicarea în interiorul şcolii;  

- relaţia şcoală - părinţi;   

- relaţia şcoală – comunitate/alţi factori externi; 

- respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

2. Promovarea unei culturi a calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ ilfovene 

3. Monitorizarea aplicării procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::     

 
• Asigurarea condiţiilor optime pentru reluarea procesului instructiv educativ în anul şcolar 2008-2009 

• Asigurarea calităţii conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75 din 2005 

• Transformarea inspecţiei şcolare într-un instrument de diagnoză şi eficientizare 

• Stabilirea clară a obiectivelor inspecţiilor tematice 

• Realizarea sistemului de autoevaluare a unităţilor de învăţământ 

• Inspecţia şcolară - formă de evaluare exterioară şi sprijin metodic al autoevaluării instituţionale. (Dezvoltarea 

continuă a unităţilor de învăţământ prin inspecţia de evaluare instituţională) 

• Inspecţia şcolară – sursă metodică în realizarea autoevaluării instituţionale 

• Întărirea actului decizional la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea autoevaluării interne, ca un 

instrument de dezvoltare calitativă în vederea descentralizării unităţilor de învăţământ preuniversitar 
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AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

   

OOOrrriiizzzooonnnttt   

dddeee   tttiiimmmppp   

   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   

   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii   

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Distribuirea în unităţile de 
învăţământ a noilor adrese şi 
comunicate transmise de MECT 

Directori 

1-
15.IX.2008 

• Conducerea ISJ 
Ilfov 

• Inspectorii de 
specialitate 

ISJ Ilfov 
• Controlul 

documentelor cu ocazia 
inspecţiilor tematice 

Constituirea unor echipe mixte de 
verificare a standardelor la grupurile 
şcolare 

Termenele
stabilite de 

MECT şi 
ISJ Ilfov 

• Inspectori şcolari 
de specilalitate 

• Dir. unităţilor de 
învăţământ 

ISJ Ilfov 
• Rezultatele obţinute de 

elevi cu ocazia 
examenelor naţionale 

Planificarea judicioasă a diferitelor 
tipuri de inspecţie şcolară în funcţie 
de necesităţile unităţilor de 
învăţământ 

 
Directori 

Cadre 
didactice 

La 
începutul 
fiecărui 

semestru 

- Insp.Şc.Gen.Adj 
- Directorul 

unităţii 
- Inspectorii de 

specialitate 

ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 

• Identificarea unităţilor 
de învăţământ care au 
nevoie de sprijin de 
specialitate 
Remedierea aspectelor 
negative 

• Respectarea 
perioadelor de 
desfăşurare a 
inspecţiilor tematic 

Definitivarea traseelor de control 
tematic din judeţ 

Determinarea indicatorilor şi 
parametrilor de calitate care sunt 
necesari autoevaluării instituţionale 

Directori Octombrie 
2008 

- Inspector 
responsabil cu       
asigurarea 
calităţii 

- Directorul 
unităţii 

Insp.asig.calit.edu

• Stabilirea indicatorilor 
şi parametrilor de 
calitate necesari 
autoevaluării obiective 
instituţionale 

Desfăşurarea inspecţiei şcolare la un 
nivel calitativ superior şi 
îmbunătăţirea caracterului de 
îndrumare, control şi evaluare, în 
vederea îmbunătăţirii 

Inspectori 
şcolari 

Continuu- 
Cf.graficelor 
de inspecţie 

- Insp.şc.gen.adj 
- Inspector 

responsabil cu       
asigurarea 
calităţii 

- Inspectori de 
specialitate 

Inspector sc.adj 
Insp.management 
Insp.asig.calit.edu

• Calitatea documentelor 
întocmite în urma 
inspecţiilor şcolare 

• Calitatea rapoartelor 
de inspecţii 

• Remedierea aspectelor 
negative constatate pe 
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managementului educaţional, 
dezvoltării resurselor umane proprii 
şi a creşterii calităţii educaţiei. 

- Directorul 
unităţii 

parcursul desfăşurării 
inspecţiilor 

Antrenarea factorilor interesaţi în 
procesul de evaluare internă şi de 
autoevaluare a unităţii de învăţământ.

Manageri 
Cadre 
didactice 
Părinţi 
Elevi 

Conform 
graficului 

unic de 
inspectii 

- Inspector 
responsabil cu       
asigurarea 
calităţii 

- Inspectori de 
specialitate 

- Metodisti 

Inspector sc.adj 
Insp.management 
Insp.asig.calit.edu

• Consiliere şi evaluare 
de către inspectorii de 
specialitate/ 

• Verificarea 
documentelor cu ocazia 
inspecţiilor tematice 

Asigurarea transferului metodelor 
eficiente de evaluare instituţională cu 
ocazia inspecţiilor şcolare 

Inspectori 
şcolari 

Conform 
graficelor 

de inspectii 

- Inspector 
responsabil cu       
asigurarea 
calităţii 

- Inspectori de 
specialitate 

Inspector sc.adj 
Insp.asig.calit.edu

• Consiliere şi evaluare 
de către inspectorii de 
specialitate/ 

• Verificarea 
documentelor cu ocazia 
inspecţiilor tematice

 

 

666...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::  Îmbunătăţirea procesului de formare continuă a cadrelor didactice prin punerea în practică a 

competenţelor dobândite 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

1. Asigurarea accesului egal la perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice ilfovene 

2. Recrutarea şi încadrarea cu personal  didactic calificat, facilitarea şi sprijinirea evoluţiei acestora pentru dezvoltarea 

personală şi evoluţia în carieră conform politicilor M.E.C.T. pentru formarea resurselor umane 

3. Informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice în scopul valorificării şi stimulării creativităţii profesionale 

prin aplicarea unor strategii centrate pe elev în procesul de predare-învăţare-evaluare 

4. Formarea managerială a directorilor  din învăţământul preuniversitar 
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IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::     

 satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de formare a cadrelor didactice din sistemul de învăţământ ilfovean 

 activitatea desfăşurată la clasă de cadrele didactice participante la programele de perfecţionare/formare continuă 

 optimizarea, monitorizarea şi evaluarea prin prisma calităţii a activităţii desfăşurate în domeniul 

perfecţionării/formării continue. 

 

1. Asigurarea accesului egal la perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice ilfovene 

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Analiza de nevoi în  
activitatea de  perfecţionare -  
formare continuă bazată pe: 
 - recomandările inspecţiei şcolare 
    - aşteptările cadrelor didactice în 
domeniul perfecţionării/ formării 
continue  
    - tehnologiile didactice cu 
rezonanţe formative deosebite 
    - concordanţa dintre evoluţia 
generală a învăţământului şi 
solicitările cadrelor didactice 
    - formarea continuă şi 
performanţele elevilor 

 
 
 

Cadre 
didactice din 
judeţul Ilfov 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Septembrie 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectori şcolari de 
specialitate 

Profesori metodişti ai 
C.C.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.C.D. Ilfov 
C.J.R.A.E. 

C.J.A.P. Ilfov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Numar de 
chestionare 
aplicate si 
prelucrate 
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    - rolul partenerilor sociali în 
activitatea de formare didactică 
 
 
Perfecţionarea  prin grade 
didactice Afişarea informaţiilor 
legate de desfăşurarea examenelor 
de definitivare, grad didactic II şi 
gradul didactic I (condiţii de 
înscriere, acte necesare, probe de 
examen) 
 
Înscrierea cadrelor didactice pentru 
definitivarea în învăţământ şi 
pentru obţinerea gradelor didactice 
II şi I 
 
Aprobarea listelor cadrelor 
didactice înscrise la grade didactice 
în consiliul de administraţie al 
I.S.J. Ilfov 
 
Transmiterea dosarelor celor 
înscrişi la gradele didactice pe 
specialitati si pe grade didactice 
catre universitati 
 
Publicarea listei cadrelor didactice 
inscrise la perfectionare prin grade 
didactice pe site-ul I.S.J. Ilfov 
 
Perfecţionarea prin programe 
de formare continuă o dată la 

 
 
 
 
 

Cadre 
didactice 

 
 
 
 

Cadre 
didactice 

 
Cadre 

didactice 
 
 
 
 
 

Cadre 
didactice din 
judeţul Ilfov 

 
 
 
 

Cadre 
didactice din 
judeţul Ilfov 

 
 

 
 
 
 
 

01.09.-
01.10.2008 

 
 
 
 

30.10.2008 
 
 

Noiembrie, 
2008 

 
 
 
 
 

Conform 
graficului 

MECT 
 
 

Decembrie, 
2008 

 
 

Octombrie 
2008 

 

 
 
 
 

Inspector 
compartimentul 

management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

 
 

Inspector 
compartimentul 

management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

 
 
 
 
 
 

Inspector 
compartimentul 

management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

 
 
 

 
 
 
 
 

C.C.D. Ilfov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferite 
universităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitatea 
Politehnică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. dosare 
transmise corect 

 
 
 

Postarea listei  pe 
site-ul I.S.J. Ilfov 
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5 ani: 
1. Curs de formare a 

profesorilor ingineri 
2. Curriculum, instruire, 

evaluare, management şi 
comunicare 

 
Derularea programelor de 
formare continuă la 
propunerea M.E.C.T.: 
1. Programul Naţional de 
dezvoltare a competenţelor de 
evaluare a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar  
 
2.Dezvoltarea competenţelor de 
evaluare a cadrelor didactice 
pentru  buna desfăşurare a 
examenului de bacalaureat  
 
3. Programul de reformă a 
educaţiei timpurii  
 
 
 
4. Aplicarea noului curriculum 
pentru limba şi literatura română 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Profesori de 

limba şi 
literatura 
română, 

matematica, 
geografie, 

istorie 
 

Profesori de 
liceu 

 
 

Cadre 
didactice din 
învăţământul  

preşcolar 
 

Profesori de 
limba şi 

literatura 
română 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semestrul I 
 
 
 
 
 
 

Semestrul I 
 
 
 

Anul şcolar 
în curs 

 
 
 
 
 

Anul şcolar 
în curs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector 
compartimentul 

management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

Director CCD 
 
 
 

Inspector 
compartimentul 

management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

Director CCD 

Bucureşti, 
Universitatea 

Bucureşti 
 
 
 
 
 

C.N.C.E.I.P. 
C.C.D. Ilfov 

 
 
 
 

C.N.C.E.I.P. 
C.C.D. Ilfov 

 
 
 
 

I.S.E. 
C.C.D. Ilfov 

 
 
 
 

I.S.E. 
C.C.D. Ilfov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portofolii 
demonstrative 

Număr de cadre 
didactice formate 
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2. Recrutarea şi încadrarea cu personal  didactic calificat, facilitarea şi sprijinirea evoluţiei acestora pentru dezvoltarea 

personală şi evoluţia în carieră conform politicilor M.E.C.T. pentru formarea resurselor umane 
 

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Iniţierea educatoarelor în curs de 
calificare în procesul didactic de 
predare – învăţare şi evaluare 
 
 
 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 

preşcolar 

Anul şcolar 
în curs 

Inspector şcolar 
perfecţionare, formare 

continuă, inspector 
şcolar de specialitate, 

profesori metodişti 
C.C.D.Ilfov 

C.C.D. Ilfov Numărul de cadre 
didactice care 

finalizează 
programul de 

formare 

Metode active de predare- învăţare 
şi evaluare 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar

Anul şcolar 
în curs 

Inspector şcolar 
perfecţionare, formare 

continuă, inspectori 
şcolari de specialitate, 

profesori metodişti 
C.C.D.Ilfov 

 

C.C.D. Ilfov Număr de 
portofolii 

Numărul de cadre 
didactice care 

finalizează 
programul de 

formare 

Numirea profesorilor metodişti la 
disciplinele de specialitate 

Profesori 
metodişti 

Octombrie 
2008 

Inspector şcolar 
management 
educaţional, 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Realizarea 
activităţii de 

numire a 
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3. Informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice în scopul valorificării şi stimulării creativităţii profesionale prin 

aplicarea unor strategii centrate pe elev în procesul de predare-învăţare-evaluare 
 

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   

ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Educaţie Incluzivă – proiect 
PHARE 
 
 
 

Cadre didactice 
din 

învăţământul 
preuniversitar 

Septembrie-
octombrie, 

2008 

Inspector şcolar 
management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

Inspectori şcolar rromi, 
director C.C.D. 

C.C.D. Ilfov Nr. de  cadre didactice 
care şi-au însuşit 

schimbări în  stilul de 
predare la clasă 

Educaţie interculturală Cadre didactice 
din 

învăţământul 
preuniversitar 

Anul şcolar 
în curs 

Inspector şcolar 
management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

Inspectori şcolar rromi, 
director C.C.D. 

C.C.D. 
Ilfov, 

Fundaţia 
Phoenix 

Nr. de cadre didactice 
care şi-au însuşit 
metode şi tehnici 

moderne de lucru la 
clasă 

perfecţionare/formare 
continuă 

Inspectori şcolari de 
specialitate 

profesorilor 
metodişti 
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Programul ,,A doua şansă” Cadre didactice 
care predau în 
programul ,,A 
doua Şansă” 

Anul şcolar 
în curs 

Inspector şcolar 
management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

Inspectori şcolar rromi, 
director C.C.D 

C.C.D. 
Ilfov, 

Fundaţia 
Phoenix 

Număr de portofolii 
depuse 

Număr de cadre 
didactice implicate în 

program 

 
4. Formarea managerială a directorilor  din învăţământul preuniversitar 
 

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Managementul şcolar din perspectiva 
carierei de director – vizita de studiu 
pentru factori de decizie 

Manageri 
şcolari 

Octombrie, 
2008 

Inspector şcolar 
perfecţionare/formare 

continuă, inspector 
şcolar programe 

Inspectori şcolari de 
specialitate 

 

I.S.M.B., 
A.R.A.C.I.P. 

I.S.E., 
Grup Şcolar 

Agricol 
,,Cezar 

Nicolau” 
Brăneşti 

nr. de exemple de 
bună practică 

prezentate 
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777...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::  Monitorizarea şi eficientizarea acţiunilor de pregătire a elevilor în vederea susţinerii Tezelor cu 

subiect unic şi a examenului de Bacalaureat 2009 şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

1. Pregătirea elevilor în vederea susţinerii tezelor cu subiect unic în anul şcolar 2008 – 2009 

2. Pregătirea elevilor din clasele terminale de liceu în vederea accesului şi promovării examenului de bacalaureat, 2009 

 

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::     

 
 analiza situaţiilor statistice pe tranşe de note, pe clase şi unităţi de învăţământ 

 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor care susţin teze cu subiect unic  

 creşterea procentului de promovabilitate a elevilor care susţin examenul de bacalaureat şi a 

performanţelor şcolare 

Participarea managerilor la programe 
de formare continuă prin C.C.D. Ilfov 
destinate acestora 
 

Managerii 
unităţilor de 
învăţământ 

 

În funcţie de 
planificarea 
C.C.D. Ilfov 

 

Inspector şcolar 
management 
educaţional, 

perfecţionare/formare 
continuă 

Director  C.C.D. Ilfov 

C.C.D. Ilfov,
I.S.E. 

Nr. managerilor 
care finalizează 
programele de 

formare continuă 
destinate acestora 

Formarea managerilor în domeniul 
asigurării calităţii educaţiei 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 

Anul şcolar 
în curs 

Inspector şcolar 
evaluare 

instituţională 

C.C.D. Ilfov,
I.S.E. 

A.R.A.C.I.P.

Nr. manageri 
formaţi 
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1. Pregătirea elevilor în vederea susţinerii tezelor cu subiect unic în anul şcolar 2008 – 2009 

 

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   

dddeee   tttiiimmmppp   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Analiza rezultatelor obţinute de elevii 
şcolii la nivelul Comisiilor metodice, 
Consiliului profesoral, Consiliului de 
Administraţie şi în cadrul şedinţelor cu 
părinţii 
Afişarea graficului de pregătire 
suplimentară a elevilor la disciplinele de 
învăţământ la care se susţin teze cu 
subiect unic 
 
 
 

Elevii claselor 
a VII a şi a 

VIII a, cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar

semestrial Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 
responsabili 

comisie 
metodică, 
inspectori 
şcolari 

coordonatori 
unitate 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Planul managerial 
anual cuprinde 

activităţi care vizează 
pregătirea 

suplimentară a 
elevilor pentru tezele 
cu subiect unic 2008 

– 2009 
Planul managerial al 

comisiei metodice 
cuprinde acţiuni ce 
vizează pregătirea 

suplimentară a 
elevilor pentru tezele 

cu subiect unic, 
Programul de 

pregătire 
suplimentară este 
afişat şi cuprins în 

portofoliul 
profesorului 
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Organizarea unor întâlniri periodice între 
psihologul şcolar şi grupe de elevi şi 
părinţi în vederea stabilirii unui program 
de lucru adecvat particularităţilor de 
vărstă ale elevilor 

Elevii claselor 
a VII a şi a 

VIII a, 
părinţii 
elevilor 

periodic Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 
psihologul 
şcolar 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de întâlniri 
desfăşurate 

 
 

Organizarea de activităţi de recuperare a 
rămânerii în urmă la învăţătură 
 
 
 

Elevii claselor 
a VII a şi a 

VIII a 
 
 

săptămânal Profesorii 
disciplinelor la 
care se susţin 

teze cu subiect 
unic 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de elevi 
prezenţi la orele de 

recuperare 
 

Consultaţii cu elevii capabili de 
performanţă 

Elevii claselor 
a VII a şi a 

VIII a 
 
 

săptămânal Profesorii 
disciplinelor la 
care se susţin 

teze cu subiect 
unic 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de elevi 
prezenţi la orele de 

pregătire 
suplimentară 

 
Evaluarea cunoştinţelor elevilor prin 
proiectarea şi aplicarea unor teste de 
evaluare  

Elevii claselor 
a VII a şi a 

VIII a 
 

semestrial Profesorii 
disciplinelor la 
care se susţin 

teze cu subiect 
unic 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de teste 
proiectate 

Număr de note 
obţinute peste cinci 

 
Analiza muncii cadrelor didactice 
implicate în pregătirea elevilor pentru 
tezele cu subiect unic 

Cadre 
didactice 
implicate 

Semestrial Directorul 
unităţii de 

învăţământ, 
inspectori 
şcolari de 

specialitate 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ, 

Rezultate obţinute 
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2. Pregătirea elevilor din clasele terminale de liceu în vederea accesului şi promovării examenului de bacalaureat, 2009 

 

   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Analiza rezultatelor obţinute de elevii 
şcolii la nivelul Comisiilor metodice, 
Consiliului profesoral, Consiliului de 
Administraţie şi în cadrul şedinţelor cu 
părinţii 
Întocmirea şi afişarea graficului de 
pregătire suplimentară a elevilor pentru 
examenul de bacalaureat, 2009 
 
 
 

Elevi care 
susţin 

examenul de 
bacalaureat, 

cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar

semestrial Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 
responsabili 

comisie 
metodică, 
inspectori 
şcolari 

coordonatori 
unitate 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Planul managerial anual 
cuprinde activităţi care 

vizează pregătirea 
suplimentară a elevilor 

pentru examenul de 
bacalaureat, 2009 

Planul managerial al 
comisiei metodice 
cuprinde acţiuni ce 
vizează pregătirea 

suplimentară a elevilor 
pentru examenul de 

bacalaureat, Programul 
de pregătire 

suplimentară este afişat 
la locuri vizibile şi 

cuprins în portofoliul 
profesorului 

Desfăşurarea orelor de pregătire 
suplimentară pentru disciplinele de 
examen 

Elevii care 
susţin 

examenul de 
bacalaureat 

săptămânal Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 
inspectori 
şcolari de 

specialitate 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de elevi prezenţi 
la orele de pregătire 

suplimentară 
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Consilierea elevilor în vederea pregătirii 
şi susţinerii examenului de bacalaureat, 
2009 
 
 

Elevii care 
susţin 

examenul de 
bacalaureat 

 
 

săptămânal Consilieri şi 
psihologi 
şcolari 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de elevi prezenţi 
la orele de consiliere 

 

Accesul elevilor şi cadrelor didactice la 
CDI şi Internet 

Elevii care 
susţin 

examenul de 
bacalaureat 

 

săptămânal Responsabil 
CDI , 

administrator 
de reţea 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de elevi 
informaţi 

 

Susţinerea tezelor în  baza unor subiecte 
de examen   

Elevii care 
susţin 

examenul de 
bacalaureat 

semestrial Profesorii 
disciplinelor la 
care se susţin 

probe de 
examen 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Număr de teste 
proiectate 

Număr de note obţinute 
peste şase 

 
Analiza muncii cadrelor didactice 
implicate în pregătirea elevilor pentru 
tezele cu subiect unic 

Cadre 
didactice 
implicate 

Semestrial Directorul 
unităţii de 

învăţământ, 
inspectori 
şcolari de 

specialitate 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ, 

Rezultate obţinute 

Organizarea unor simulări de examen în 
cadrul unităţilor şcolare 

Elevii care 
susţin 

examenul de 
bacalaureat 

 
 

Mai, 2009 Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 

profesori 
metodişti ai 
I.S.J. Ilfov 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Procentul de 
promovabilitate 

 

Organizarea unei inspecţii tematice care 
să vizeze controlul programului de 
pregătire a elevilor pentru examenul de 

Elevii care 
susţin 

examenul de 

periodic Inspectori 
şcolari de 

specialitate 

Unităţi 
şcolare din 

judeţ 

Calificativul obţinut de 
fiecare unitate şcolară 
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bacalaureat, a documentelor 
metodologiilor, a diseminării şi evaluării 
rezultatelor elevilor după simulare 

bacalaureat 
 

 
888...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::  Intensificarea acţiunilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov de monitorizare şi verificare în 

privinţa respectării curriculum-ului şcolar (planuri cadru, programe, manuale) 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

1. Asigurarea unităţilor şcolare din învăţământul de stat şi particular cu toate documentele privind planul cadru 

pentru fiecare ciclu şi formă de învăţământ 

2. Asigurarea unităţilor şcolare din învăţământul de stat şi particular cu toate documentele curriculare necesare unui 

învăţământ de calitate şi aplicarea corectă a acestor documente  

3. Aplicarea Programului de reformă în învăţământ preuniversitar pe nivele şi forme de învăţământ pentru realizarea 

unui sistem de învăţământ calitativ 

4. Aplicarea ROFUIP O.M. 4925/08.09.2005 

5. Sprijinire a învăţământului profesional şi tehnic (SAM, licee, postliceal) 

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::     

 Calitatea curriculumului 

 Concordanţă cu documentele MECT 

 Realizarea standardelor 

 Eficacitate (resurse/rezultate), eficienţă (rezultate/obiective), progres şcolar 

 Respectarea precizărilor din OMEC, metodologii şi norme de aplicare a curriculumului şcolar 
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 Identificarea oportunităţilor şi a problemelor 

 Raportul dintre oferta şcolii şi nevoile  comunităţii 

 
   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   
pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   
ţţţiiinnntttăăă    

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   
dddeee   tttiiimmmppp   

   
RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii   

 
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Distribuirea în unităţile de învăţământ 
a noilor adrese şi comunicate transmise 
de MECT 

Directori 

1-
15.IX.2008 

• Conducerea ISJ 
Ilfov 

• Inspectorii de 
specialitate 

ISJ Ilfov 

• Controlul documentelor cu 
ocazia inspecţiilor tematice Constituirea unor echipe mixte de 

verificare a standardelor la grupurile 
şcolare 

Termenele
stabilite de 

MECT şi 
ISJ Ilfov 

• Inspectori şcolari 
de specilalitate 

• Dir. unităţilor de 
învăţământ 

ISJ Ilfov 

Procurarea tuturor planurilor cadru/de 
învăţământ aflate în vigoare 

Directori 1-15 sept.08 
• Inspector şcolar 

general adjunct 
• Inspectori de 

specialitate 
• Dir. unităţilor de 

învăţământ 
• Inspectori de 

management 
• Metodisti 

CCD Ilfov 
CDI Ilfov 

• Controlul documentelor cu 
ocazia inspecţiilor tematice 

Studierea şi aplicarea corectă a 
planurilor cadru/ de învăţământ aflate 
în vigoare 

Directori Continuu ISJ Ilfov 

• Consiliere şi evaluare de 
către inspectorii de 
specialitate/ 

• comisiile metodice

Verificarea/ monitorizarea respectării 
curriculum-ului (planuri cadru, 
programe, manuale etc.) în toate 
unităţile de învăţământ 

Cadre 
didactice 
Directori 

Continuu ISJ Ilfov 

• Controlul documentelor cu 
ocazia inspecţiilor tematice 

• Verificarea aplicării corecte 
a documentelor şcolare 

Consilierea conducerilor unităţilor de 
învăţământ pe probleme vizând 
aplicarea şi proiectarea C.D.Ş. Directori 

Responsabili 
comisii 

metodice 

La 
început 

de 
semestru 

• Inspectorul 
şcolar de 
specilalitate 

• Directorul 
unităţii 

ISJ Ilfov  
CCD Ilfov 
CDI Ilfov 

• Consiliere şi evaluare de 
către inspectorii de 
specialitate/comisiile 
metodice 

• Verificarea şi evaluarea 
ofertei de opţionale 

Urmărirea modului de elaborare a CDŞ 
– urilor. 
Crearea bazei de date privind alocarea 
CDŞ-urilor 



                                                                                                                       
                                  PLAN MANAGERIAL 

 

 

2008 - 2009 

61 

Îndrumarea şi coordonarea elaborării 
CDŞ pentru clasele gimnaziale şi liceale 
şi avizarea acestora 
Stabilirea disciplinelor opţionale prin 
CDŞ în concordanţă cu resursele 
existente, logistica didactică şi 
opţiunile elevilor în unităţile şcolare 
aflate sub răspundere teritorială şi în 
cele inspectate conform MARODIS 

 
Elaborarea unei strategii de sprijinire a 
învăţământului profesional şi tehnic 
(SAM, licee, postliceal) 

Directori Sept-
Oct.2008 • Inspector 

discipline 
tehnice 

• Membri ai 
C.L.D 

Inspector 
disc.tehnice

• Măsurarea impactului 
rezultat în urma aplicării 
strategiei 

Monitorizarea învăţământului 
profesional şi tehnic (SAM, licee, 
postliceal) 

 Continuu  
• Analize ale rezultatelor 

obţinute de elevi pe 
discipline, ani de studiu, 
profile, specializări 

Realizarea/actualizarea bazei de date 
la nivelul tuturor ariilor 
curriculare/disciplinelor cuprinzând 
documentele curriculare oficiale, oferta 
de manuale alternative, auxiliare 
curriculare,  soft-urile educaţionale 
existente 

Directori 
Resp.comisii 

metodice 

Octombrie 
2008 

• Inspectori de 
specialitate 

• Dir. unităţilor de 
învăţământ 

• inspectori de 
management 

Inspectori 
de 

specialitate 
• Controlul documentelor cu 

ocazia inspecţiilor tematice 
• Consiliere şi evaluare de 

către inspectorii de 
specialitate/comisiile 
metodice 

Asigurarea necesarului de manuale 
şcolare gratuite pentru elevii  claselor 
I-X 

Directori 
Resp.manuale 

Cadre 
didactice 

Septembrie 
2008 

• Dir. unităţilor de 
învăţământ 

• Responsabil 
manuale 

-ISJ ILfov
-Inspector 
resp.cu 
manualele 
-CCD Ilfov 

Asigurarea aplicării corecte a 
documentelor curriculare naţionale la 
toate formele de învăţământ 

Directori 
Cadre 

didactice 
Continuu 

• Inspector şcolar 
general adjunct 

• Inspectori de 
specialitate 

Inspectori 
de 

specialitate 
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Monitorizarea aplicării criteriilor de 
notare unice la toate disciplinele din 
trunchiul comun – clasele a VIII-a 

Cadre 
didactice 
Directori 

Resp.comisii 
metodice 

Continuu 

• Inspectori de 
specialitate 

• Dir. unităţilor de 
învăţământ 

• Metodişti  

Inspectori 
de 

specialitate 

• Consiliere şi evaluare de 
către inspectorii de 
specialitate/comisiile 
metodice 

Aplicarea corectă a curriculumului 
specific şi a planului cadru pentru anul 
I şi II şcoala de arte şi meserii, anului 
de completare şi ciclul inferior al 
liceului 

Cadre 
didactice 
Directori 

Resp.comisii 
metodice 

Sem.I si II 
Conf.planificarii 

ISJ 

• Inspector şcolar 
general adjunct 

• Insp.disc.tehnice 
• Inspectori de 

specialitate 
• Inspector 

management 
• Directori 

Inspector 
disc.tehnice 
Inspectori 

de 
specialitate 

• Activităţi de control şi 
îndrumare pentru 
verificarea aplicării 
integrale şi corecte a 
planului cadru elaborat şi 
aprobat de M.Ed.C. 

• Controlul documentelor cu 
ocazia inspecţiilor tematice 

• Inspector şcolar 
general adjunct 

• Inspectori de 
specialitate 

• Inspector 
management 

 
   

999...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll::: Promovarea unei imagini  credibile, dinamice şi coerente a instituţiei  prin stabilirea 

unui consens social cu privire la educaţie şi şcoală, prin asigurarea unui cadru optim pentru diseminarea 

experienţelor de succes şi a bunelor practici. 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

1) Realizarea şi consolidarea identităţii ISJ Ilfov şi a unităţilor de învăţământ în mentalul grupurilor – ţintă relevante 

pentru echilibrul şi funcţionarea acestora 

2) Promovarea unei imagini distincte şi clare a ISJ Ilfov şi a unităţilor şcolare din judeţ în mediul social 
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3) Asigurarea transparenţei activităţii Inspectoratului Şcolar Ilfov şi a unităţilor de învăţământ prin promovarea unei 

comunicări proactive 

4) Reprezentarea intereselor instituţiei în relaţiile cu mass-media şi cu organismele publice şi private 

5) Lansarea unor modele de succes în domeniul comunicării, colaborării, parteneriatului (Multiplicarea seminariilor de 

formare adresate unor grupuri mixte, constituite din membri ai comunităţii şcolare şi ai comunităţii locale, orientate 

spre modalităţile de construire a unei imagini de succes a şcolii) 

 

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::     

 Vizibilitate corespunzătoare în comunităţi,  cât mai multe articole în presă 

 Comunicate de presă,  articole de presă,  ghid informativ al ISJ Ilfov 

 Acoperirea tuturor solicitărilor (nr solicitări, nr / varietate răspunsuri), satisfacerea tuturor solicitărilor de 

informaţii publice 

 

 Nr, varietatea, calitatea mesajelor transmise / primite de către conducerea ISJ Ilfov, cu anumite ocazii 

 Informaţie corectă, personal informat 
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AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii      

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

1. Realizarea şi consolidarea 

identităţii ISJ Ilfov şi a unităţilor 

de învăţământ 

 

Utilizarea unitară a multiplicatorilor 

de imagine – întâlniri cu inspectori 

şcolari, directori de şcoli, consilieri de 

imagine, profesori, părinţi, elevi, mass-

media pentru a transmite mesaje unitare 

cu privire la activitatea educaţională din 

judeţ 

 Utilizarea „efectului halo”, a imaginii 

şcolilor cu reputaţie din judeţ  pentru a 

adăuga un plus de credibilitate 

sistemului  

( aceste unităţi vor organiza diverse 

activităţi importante, vizibile) 

 

Inspectori 

şcolari 

Directori 

Consilieri de 

imagine 

Profesori 

Elevi 

Mass media 

 

Unităţile 

şcolare din 

judeţ 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Manageri 

Imagine 

Echipa de 

obiectiv 

 

 

 

 

Manageri 

Inspectori de 

spec. 

Imagine 

 

 

 

 

Părinţi 

Comunitatea 

locală 

 

 

 

 

 

Directori 

Profesori 

Inspectori 

Mass-media 

Sponsori 

 

 

 

Raport sintetic realizat 

de consilier de imagine 
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2. Promovarea unei imagini 

distincte şi clare a ISJ Ilfov şi a unităţilor 

şcolare din judeţ în mediul social 

 

Planificarea  şi organizarea 

evenimentelor ISJ cu rol în sporirea 

credibilităţii, a atragerii opiniei publice 

 

 

 

 

- formarea consilierilor de imagine 

din şcoli ca adevăraţi lideri de opinie, 

multiplicatori ai imaginii pozitive a şcolii 

 

- Identificarea şi promovarea de bune 

practici la nivelul unităţilor şcolare 

 

 

3. Asigurarea transparenţei 

activităţii Inspectoratului Şcolar Ilfov 

Public 

interesat de 

domeniul 

educaţional 

 

Consilierii de 

imagine 

 

 

 

Elevi 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Mass – media

Comunităţi 

locale 

 

 

Public 

interesat de 

 

Anual 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Septembrie 

 

Manageri 

Echipa de 

obiectiv 

Directori 

Imagine 

 

 

Imagine 

 

 

 

 

Manageri 

Echipa de 

obiectiv 

Directori 

Imagine 

 

 

Imagine 

 

 

Directori 

Autorităţi 

locale 

 

 

Specialişti în 

comunica 

re şi PR 

consilieri 

 

ONG-uri 

Reprezen 

tanţi 

institutţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte 

evaluative 

 

 

 

Raport 

Evaluativ 

 

 

Informări periodice 
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şi a unităţilor de învăţământ prin 

promovarea unei comunicări proactive 

- Asigurarea informaţiilor de interes 

public  

 

- Proiectarea strategiei de comunicare a 

ISJ Ilfov în acord cu strategia MECT 

 

4.Reprezentarea intereselor instituţiei în 

relaţiile cu mass-media şi cu 

organismele publice şi private 

- Popularizarea activităţilor, programelor 

şi proiectelor iniţiate / organizate de ISJ 

 

 

- Monitorizarea apariţiilor din mass-

media a ISJ Ilfov şi a unităţilor de 

învăţământ din judeţ 

 

5. Lansarea unor modele de succes în 

domeniul comunicării, colaborării, 

parteneriatului  

domeniul 

educaţional 

 

 

 

 

 

 

Public 

interesat de 

domeniul 

educaţional 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectori 

Directori 

Cadre 

2008

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine 

 

 

 

 

 

Imagine, 

Responsabil 

CDI 

 

Imagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii 

publice 

interesate 

 

 

Manageri 

Echipa de 

obiectiv 

Imagine 

 

 

Cadre 

didactice, 

elevi, părinţi 

 

Manageri 

Inspectori 

Directori 

 

 

Informări periodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte sintetice pe 

tematici stabilite prin 

grafic 

 

Informări 
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- Organizarea de întâlniri, şedinţe cu 

caracter informativ, lucrativ, de analiză, 

de consultare cu directori, profesori, 

autorităţi locale, parteneri 

 

- Multiplicarea seminariilor de 

formare adresate unor grupuri mixte, 

constituite din membri ai comunităţii 

şcolare şi ai comunităţii locale, orientate 

spre modalităţile de construire a 

unei imagini de succes a şcolii  

didactice

Reprezentanţi 

autorităţi 

locale 

 

Membrii 

comunităţilor 

şcolare, ai 

comunităţilor 

locale 

Anual 

Manageri

Imagine, 

Echipa ISJ 

 

 

 

 

 

 

 

Directori, 

profesori, 

reprezentanti 

ai 

comunităţilor

 

 

Raport sintetic, 

Calitatea informaţiilor 

 

 

Informări periodice 

   

   

111000...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::   Creşterea dimensiunii europene a educaţiei in şcolile ilfovene în vederea compatibilizarii 

sistemului de educaţie şi formare profesională din judeţul Ilfov cu cel european   

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::  

1. Informarea publicului ţintă (comunitate educaţională la nivelul judeţului) privitor la oportunităţile de finanţare 

europeana in domeniul educaţiei    

2. Optimizarea activităţii de consiliere si consultanta pentru persoane si instituţii care doresc sa dezvolte proiecte 

3. Asigurarea  calităţii activităţilor de cooperare europeana si a proiectelor derulate 

4. Coordonarea activităţilor de cooperare europeana la nivelul judeţului   
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5. Asigurarea accesului la formare a unui număr cat mai mare de beneficiari 

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   şşşiii   iiimmmpppaaacccttt:::      

-   creşterea numărului de persoane informate in domeniul finanţărilor europene cu 20% 

- creşterea numerică a proiectelor de cooperare europeană în educaţie cu 20%, raportat la numărul total de unităţi de 

învăţământ 

- asigurarea unei diseminari eficiente a exemplelor de buna practica 

- asigurarea accesului la formare a unui numar cat mai mare de cadre didactice, pe programe europene  

 
 
 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   

ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee  

ţţţiiinnntttăăă    

OOOrrriiizzzooonnnttt  dddeee  

tttiiimmmppp   

  

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiilll   

  

PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttaaatttiii   dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   sssiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Accesibilizarea informaţiei 
pentru publicul ţintă 
(pliante, broşuri, dischete, 
CD-uri)) 
 
 
 
 
Actualizarea bazei de date 
cu responsabili de 
programe comunitare şi 
integrare europeana 
 

responsabilii 
din şcoli 

 
 
 
 
 
 

responsabilii 
din şcoli 

 
 
 

Periodic 
La aparitia 
apelurilor 

 
 
 
 
 

15 sept.2008 
 
 
 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 
 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 

Responsabilii din şcoli 
Directori 

 
 
 
 
 
 

Directori, responsabilii din 
şcoli 

 
 
 

Masurarea 
nivelului de 
informare 

 
 
 
 
 
 

Observatia bazei de 
date complete 
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Actualizarea bazei de date 
vizând evidenţa proiectelor 
şi programelor aprobate la 
nivel judeţean pe categorii 
de proiecte/medii de 
rezidenţă/nivel de  
învăţământ 
 
 
Promovarea ofertelor de 
formare continuă pentru 
personalul didactic, de 
conducere şi îndrumare 
prin programe  / burse / 
stagii 
 
 
Realizarea Buletinului 
informativ electronic 
„LABIRINT-Dimensiunea 
europeană în şcolile 
ilfovene” 
 
Diseminarea 
instrumentelor EUROPASS 
 
 
 
Colaborarea cu instituţiile 
specializate în domeniul 
integrării europene în 
vederea identificării 

 
responsabilii 

din şcoli 
directori 

 
 
 
 
 
 
 

Cadre 
didactice 

Elevi 
 
 
 
 
 

Cadre 
didactice 

Elevi 
 
 
 

Elevi, cadre 
didactice, 
factori de 

decizie 
 
 

responsabilii 
din şcoli 

 
1 dec 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform 
Apelului 2009 

Conform 
graficului 
cercurilor 

pedagogice 
 
 
 

bilunar 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 
 

permanent 
 

 
Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeana 
 
 
 
 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeana 
 
 

Inspector 
programe 

comunitare si 
integrare 

europeana 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 
 

Inspector 
programe 

 
Directori 

Responsabilii din scoli 
ANPCDEFP 

 
 
 
 
 
 
 

ISJ IF 
Inspectori de specialitate 

 
 
 
 
 

Responsabilii din şcoli 
Directori 

Compartimentul Integrare 
CJ IF 

Compartimentul Integrare 
Prefectura IF 

 
CENTRUL NATIONAL 

EUROPASS 
ISJ  IF 

 
 
 

Min. Integrării Europene 
Centrul de Informare al 

 
 

Observatia bazei de 
date complete 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chestionare, 
interviuri 

 
 
 
 
 

Observarea 
distribuirii 
buletinului 

informativ in taote 
unitatile de 
invatamant 

 
 

Chestionare, 
interviuri 

 
 
 

Observarea 
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surselor de finanţare 
(Ministerul Integrării 
Europene, Centrul de 
informare al CE, 
ANPCDEFP,  
Compartimentul integrare 
al CJ Ilfov, Prefecturii Ilfov 
etc. 
 
 
Promovarea relaţiilor 
internaţionale şi a 
programelor de 
cooperare/integrare 
europeană în instituţiile de 
învăţământ din judeţ 
 
 
Consiliere si consultanta 
beneficiarilor programelor 
POS-DRU (axele 1., 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3) 
 
 
 
Consiliere si consultanta 
beneficiarilor programelor 
Comenius, Vizite de studiu, 
Leonardo 
 
Identificare de parteneri 
pentru unităţi şcolare ce 
doresc să iniţieze proiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituţiile de  
învăţământ 

 
 
 

 
Beneficiari 
programe 

 
 
 
 
 

Beneficiari 
programe 

 
 
 
 

Beneficiari 
programe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 
 

 
Periodic 

 
 
 
 
 
 

Periodic 
 
 
 
 
 

periodic 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector 
programe 

comunitare si 
integrare 

europeana 
Directori de scoli 
Coordonatori de 

programe 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 

Inspector 

CE 
ANPCDEFP 

CJ If 
Prefectura IF 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritati publice locale 
ONG-uri 

 
 
 
 
 
 

OI POS-DRU 
CNDIPT 
Directori 

 
 
 

Directori 
Responsabili din scoli 

ANPCEFP 
 
 
 

Parteneri externi 

numarului de 
parteneriate si 

intalniri cu 
parteneri din 

institutiile 
specializate in 

domeniul integrarii 
europene 

 
 
 
 
 
 

Graficul 
activitatilor de 

cooperare 
 
 
 
 
 
 

Programul de 
consultanta 

 
 
 
 

Programul de 
consultanta 
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Comenius 1 
 
 
Consiliere si consultanta 
initiala   (in completarea 
formularelor de aplicatie) 
 
 
 
Consiliere si consultanta 
finala (in completarea 
rapoartelor finale) 
 
 
 
 
Consiliere si consultanta in 
vederea intaririi colaborarii 
intre scoala, autoritati 
locale si comunitatea locala 
 
 
 
 
 
Monitorizarea fiecărui tip 
de proiect folosind criterii 
specifice 
 
 
Monitorizarea calităţii 
produselor finale obţinute 
in urma proiectelor 

 
 
 

Beneficiari 
programe 

 
 
 
 

Beneficiari 
programe 

 
 
 
 
 

Beneficiari 
programe 

 
 
 
 

 
 
 

Echipele de 
proiect 

 
 
 

Echipele de 
proiect 

 

 
 
 
 

Periodic 
 
 
 
 
 

La termene 
 
 
 
 
 
 

periodic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

permanent 

programe 
comunitare şi 

integrare 
europeană 

 
Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 
 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 
 
 

Responsabili din scoli 
 
 
 

Directori 
Responsabili din scoli 

ANPCEFP 
 
 
 

Directori 
Responsabili din scoli 

ANPCEFP 
 
 
 

Directori 
Responsabili din scoli 

ANPCEFP 
 
 
 
 
 
 

Directori 
Responsabili 
Consilii locale 

 
 
 
 

Echipele de proiect din 

 
 

Numar de 
parteneri 

 
 
 
 

Graficul de 
consultanta 

 
 
 
 

Graficul de 
consultanta 

 
 
 
 
 

Graficul de 
consultanta 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumente de 
monitorizare si 
evaluare MICE 
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Valorizarea bunelor 
practici însuşite in urma 
proiectelor 
 
 
 
Monitorizarea activităţii de 
diseminare a metodelor si 
practicilor dobândite de 
profesorii beneficiari de 
burse Comenius 2.2.C, 
Vizite de studiu 
 
 
Evaluarea obiectiva a 
proiectelor pe parcursul 
derulării lor (evaluare de 
proces) 
 
 
Evaluarea proiectelor prin 
produsele finale obţinute 
(evaluare de produs) 
 
 
Sesiuni de formare pe 
Comenius 2.2.C (pentru 
formarea continua a 
cadrelor didactice) cu 
reprezentanţii ANPCDEFP 

 
 
 

Beneficiari 
programe 
europene 

 
 
 

Beneficiari 
programe 
europene 

 
 
 
 
 

Echipele de 
proiect 

 
 
 
 

Echipele de 
proiect 

 
 
 

Potentiali 
beneficiari 

 
 
 

 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 
 

periodic 
 
 
 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 

Pana in 
31.03.2009 

 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 
 
 

Inspector 
programe 

comunitare şi 
integrare 

europeană 
 

Comisia 
Nationala MADE 

for EUROPE 
Inspector 
integrare 
Inspector 
integrare 

scoli 
 
 
 
 

Directori 
Echipele de proiect din 

scoli, Albafor IT 
 
 
 

Directori 
Echipele de proiect din 

scoli 
 
 
 
 
 

Directori 
Beneficiarii din scoli 

ANPCDEFP 
 
 
 

Directori 
Echipele de proiect din 

scoli 
 
 

Beneficiarii din scoli 
ANPCDEFP 

 

 
 
 

Instrumente de 
monitorizare si 
evaluare MICE 

 
 
 
 

Chestionare 
aplicate 

profesorilor 
 
 
 

Graficul de 
diseminare 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumente MICE 
 
 
 
 
 

Numar produse 
inscrise in concurs 
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Asigurarea accesului la 
Cursul « Managementul 
proiectelor finanţate din 
fondurile structurale» 
organizat de AM POS-DRU 
 
 
 
Asigurarea accesului la 
Cursul « Managementul 
proiectelor europene» 
organizat de CCD Ilfov a 
unui număr cat mai mare 
de cursanţi 
 
Asigurarea accesului la 
formare prin programe 
europene(Comenius, 
Leonardo, Arion) a unui 
numar cat mai mare de 
cadre didactice 

 
 

Potentiali 
beneficiari 

 
 
 
 
 
 
 

Potentiali 
beneficiari 

 
 
 
 
 

Potentiali 
beneficiari 

 

 
 
 
 

Pana la 
termenul 

limita 
 
 
 
 
 
 

2008/2009 
 
 
 
 
 
 

Conform 
Apelului 2009

ANPCDEFP 
 
 
 
 

OI_POD-DRU 
Inspector 
integrare 

 
 

 
CCD Ilfov 
ISJ Ilfov 

 
 

ANPCDEFP 
Inspector 
integrare 

europeana si 
programe 

comunitare 

 
 
 
 

Directori 
Echipele de proiect din 

scoli 
Beneficiarii din scoli 

 
 
 
 
 

CCD IF 
Directori 

Responsabili din scoli 
 
 
 
 

Directori 
Responsabili din scoli 

 

 
 

Calendarul 
activitatii programe 

comunitare 
2008/2009 

Numar participanti 
 
 
 
 

Numar participanti 
 

 
Oferta CCD 

Numar participanti 
 
 
 
 

Numar beneficiari 
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111111...   OOObbbiiieeeccctttiiivvv   gggeeennneeerrraaalll:::  Concentrarea acţiunilor de refacere şi modernizare a infrastructurii şcolare, asigurarea utilităţilor la 

nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea obţinerii avizului sanitar provizoriu/autorizaţiei sanitare de funcţionare 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Refacerea infrastructurii unităţilor de învăţământ; 

 Încheierea procesului de autorizare sanitară a unităţilor de învăţământ 

 Continuarea procesului de dotare a unităţilor de învăţământ cu material educaţional 

 

Activităţi / acţiuni 

pentru realizarea obiectivului 

Orizont de 

timp Responsabil Parteneri 

Modalităţi de 

monitorizare şi 

evaluare 

Urmărirea stadiului de realizare a lucrărilor în cele 4 
obiective de investiţii noi incluse în bugetul pe anul 2008 

 
 

 
Respectarea graficului de  lucrări la obiectivele de investiţii 
în continuare 

 
 
 

 
Continuarea programului de investiţii pentru utilităţi 
(grupuri sanitare, instalaţii de încălzire, canalizare, apă 
curentă etc.) 

31.12.2008 
 
 
 

 
15.09.2009 

 
 
 
 
 

31.12.2008 
31.08.2009 

 

Serviciul tehnic IŞJ 
Serviciul 

Contabilitate 
 

 
Serviciul tehnic IŞJ 

Serviciul 
Contabilitate 

 
 
 

Serviciul tehnic IŞJ 
Serviciul 

Contabilitate  

ISJ Ilfov 
Unităţile de 
învăţământ 
Primăriile 

 
MECT 

ISJ Ilfov 
Unităţi de 

învăţământ 
Primăriile 

MECT 
ISJ Ilfov 

Unităţi de 
învăţământ 

Controale 
periodice 

 
 
 
 

Monitorizare şi 
raportare 
periodică 

 
 
 
 

Monitorizarea 
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Finalizarea programului de dotare a unităţilor de 
învăţământ cu mobilier şcolar, calculatoare şi material 
didactic 
 

 
 

Continuarea programului pentru SAM şi Campusuri şcolare 
în localităţile: Brăneşti, Roşu Chiajna şi Ciorogârla 

 
31.12.2008 

 
 
 
 
 

15.09.2009 

Audit  
Serviciul tehnic IŞJ 

Serviciul 
Contabilitate  

Audit 
 
 

Serviciul tehnic IŞJ 
Serviciul 

Contabilitate  
Audit 

 

Primăriile 
MECT 

ISJ Ilfov 
Unităţi de 

învăţământ 
Primăriile 

 
MECT 
UMP 

Primăriile 
 

realizării 
proiectelor 
Rapoarte  

 
Monitorizare şi 

raportare 
periodică 

 
 
 

Prezentului Plan managerial sunt anexate planurile se acţiune ale compartimentelor şi serviciilor 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov şi completează acţiunile şi modalităţile de îndeplinire a 

obiectivelor propuse. 

 
 

                        Inspector Şcolar General, 

                           Prof. ION CORNACIU 


