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Planul managerial al ISJ Ilfov vizează transformarea unităţilor de învăţământ în surse de formare de competenţe şi atitudini la elevi, 

compatibile cu exigenţele sociale în perspectiva integrării acestora pe piața muncii. 

Actualul Plan managerial reflectă convingerea echipei ISJ Ilfov în ceea ce priveşte necesitatea perfecţionării şi substanţializării 

achiziţiilor şi progreselor instituţionale de până acum, conştientizarea  în  legătură cu provocările şi mizele existente în câmpul educaţional  

naţional şi internaţional, dar şi în ceea ce priveşte oportunităţile care  trebuie identificate şi valorificate cu promptitudine şi eficienţă. 

Acest document  s-a elaborat din perspectiva Strategiei Europa 2020 care propune trei axe importante  la orizontul anului 2020: 

1. creştere economică inteligentă (consolidarea cunoaşterii, inovaţie, educaţie, societate digitală); 

2. creştere economică durabilă (creşterea eficienţei în producţie şi a competitivităţii); 

3. creştere economică incluzivă (participarea sporită pe pieţele muncii, dobândirea de noi abilităţi profesionale şi diminuarea sărăciei). 

România şi-a asumat, pentru anul 2020: 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la 11,3 %, cu ţinte intermediare de 14,8%, în 2013 şi 13,8%, în 2015. 

- Creşterea procentului de absolvenţi de studii universitare din totalul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani la 26,74% (ţinte intermediare: 

20,25% în  2013 şi 22,7% în 2015). 

Aceste lucruri  trebuie asumate la toate nivelurile pentru a reuși atingerea obiectivelor propuse. 

 



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV  

 

 

3 

 

 

Planul managerial are la bază următoarele documente strategice sau acte normative: 

 

 

   Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi legislaţia subsecventă; 

   Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie, 4 ianuarie 2011; 

   Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

   Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale („ET 2020”); 

    O.M. nr. 5530/2012 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare; 

    O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;  

    Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei; 

    Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

    Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului; 

    Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925 / 2005  si 

ORDINUL nr. 4106/11.06.2010 privind modificarea şi completarea ordinului nr. 4925/2005; 

   O.M.E.C.T.S nr. 5547/2011, Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a regulamentului 

inspecţiei şcolare; 

   O.M.E.C.T.S nr. 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

   Ordinul M.E.C.I nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

    Ordinul nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și 

didactic auxiliar; 

   Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.N. (Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248 / 31.08.2011 privind aplicarea 

programului "A doua şansă",  Ordinul M.E.C.T.S nr. 5349 / 7.09.2011 privind aprobarea metodologiei de organizare a Programului 

„Şcoala după şcoală” etc.); 

   Programul de guvernare 2012 – 2016; 

   Raportul I.S.J. Ilfov, privind starea învăţământului în anul şcolar 2013 / 2014. 

http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/8213
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/8213
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În sistemul de învăţământ din judeţul Ilfov, managementul la nivel instituţional pune  accent pe calitatea educației şi promoveazǎ valori 

instituţionale precum: 

a. Excelenţa -  un element de referinţă în tot ce întreprindem;  

b. Adaptabilitatea, implicând:  

1. preluarea critică şi implementarea creativă a achiziţiilor pozitive din  domeniul ştiinţelor educației; 

2. armonizarea obiectivelor şi strategiilor instituţionale, dar şi a mentalităţilor şi atitudinilor comunităţii  locale cu cerinţele şi rigorile 

cadrului național și european; 

c. Integritatea - onestitate şi substanţă în toate activităţile membrilor comunităţii școlare, transparență în tot ce ne propunem să realizăm;  

responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei şi standardele profesionale; 

d. Calitatea - susţinerea unei culturi a calităţii în toate domeniile şi la toate nivelurile structurale şi funcţionale ale unităților școlare;  

e. Flexibilitatea - în vederea depăşirii diverselor obstacole din calea realizării programelor individuale şi instituţionale;  

f. Cooperarea şi comunicarea -  intra- şi interinstituţională, locală, regională, naţională și internaţională; 

g. Profesionalismul - în găsirea de soluţii şi alternative la constrângerile inerente, de natură diversă, în faţa dezvoltării şi afirmării  instituţionale, 

intervenția cu onestitate şi responsabilitateț în concordanŃă cu misiunea profesiei şi standardele profesionale; 

 h. Educaţia pe toată durata vieţii - pentru toţi membrii comunităţii școlare; 

 i. Echitatea - egalitatea de şanse pentru toţi / acces la educaţie pentru toţi copiii. 
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PUNCTE TARI 

 interesul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov pentru îmbunătăţirea accesului la educaţiei, al menţinerii elevilor în sistemul educaţional, 

al monitorizării inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor, al formării cadrelor didactice, al implementării reformei educaţiei timpurii, al 

formării la elevi a competenţelor cheie de citit – scris şi calcul matematic, al promovării unui nou demers didactic, de formare și 

consolidare a competențelor pentru managementul vieţii personale și sociale a elevilor; 

 asigurarea încadrării, în majoritatea şcolilor, cu personal didactic calificat; 

  număr mare de cadre didactice perfecţionate prin grade didactice; 

 asigurarea în şcoli a unui mediu educaţional „ prietenos”; 

 rețea  informatizată  funcţională la nivelul  unităților școlare din judeţului Ilfov; 

 managementul instituţiei monitorizează respectarea direcţiilor strategice stabilite şi evaluează cu regularitate propria performanţă 

managerială; 

 sprijinul comunităților locale ;  

 dezvoltarea  culturii organizaţionale la nivelul școlilor din judet, printr-un management  implicativ, participativ ; 

 directorii  școlilor și-au dezvoltat expertiza prin  stagii/ cursuri în domeniul managementului  educaţional; 

 accesarea de fonduri nerambursabile prin domeniul proiectelor europene; 

 comunicarea eficientă cu instituțiile partenere, MEN, autorităţile judeţene şi locale cu responsabilităţi în domeniul educaţiei; 

 formarea directorilor de școli și a cadrelor didactice în domeniul Managementului calității în educație; 

 infrastructura și baza materială a școlilor din județ,  cu mijloace şi echipamente la nivelul nevoilor/exigențelor, acumulată prin proiecte 

derulate de MEN, gestionate de ISJ şi unităţile de învăţământ (clădiri reabilitate, mobilier şcolar, mijloace şi materiale de învăţământ 

pentru cabinete şi laboratoare, echipament sportiv, logistică); 
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 nivelul de performanță profesională al  personalului didactic din sistem, dezvoltat prin cursuri și stagii diversificate de pregătire /formare  

profesională; 

 dezvoltarea componentei de stocare a datelor din sistemul ilfovean de educație prin descărcarea acestora în  Baza de date naţionale a 

educaţiei (BDNE);  

 numărul mare de formatori naţionali, regionali şi locali, în specialităţi diferite;  

 interes crescut în rândul cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională; 

 creşterea numărului de colaboratori şi parteneri educaţionali în organizarea şi desfăşurarea activităţilor manageriale, de specialitate,  de 

perfecţionare/formare continuă etc.; 

 extinderea educaţiei timpurii (clasa pregătitoare în învăţământul primar); 

 existenţa ofertei de calificare bazată pe documente de planificare strategică pe termen lung, corelată la toate nivelurile decizionale: al 

unităţii şcolare (PAS / PDI), la nivel local şi regional (PLAI, PRAI); 

 existenţa Centrelor de Documentare şi de Informare; 

 colaborare eficientă a I.Ş.J. cu unităţile şcolare, cu unităţile conexe (CCD, CJRAE) şi cu partenerii sociali; 

 dezvoltarea rețelei și ofertei la învățământul particular. 

PUNCTE SLABE 

 întârzierea unor lucrări de reabilitare sau de investiţii la unităţi de învăţământ datorită întreruperii finanţărilor;  

 interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de strategie educaţională privind asigurarea 

calităţii în educaţie;  

 caracter limitat la  oferta serviciilor educaţionale pentru adulţi;  

 menţinerea  ratei crescute la  părăsirea timpurie a sistemului de educaţie; 

 eficienţa scăzută a activităţilor de formare continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoli; 

 existenţa unor unităţi şcolare care au constant promovabilitate redusă la examenele naţionale; 

 disfuncţionalităţi sau comunicare formală, neproductivă, în relaţia şcoală – familie şi, în unele cazuri, în relaţia şcoală – autorităţi locale; 

 lipsa unui set coerent de instrumente interne de evaluare, a unui sistem fiabil de calitate, pentru determinarea valorii adăugate şi a celei 

nou create prin educaţia furnizată de şcoală;  
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 subiectivism în procesul de autoevaluare la nivelul actorilor educaţionali (inspecţia şcolară, conducerea unităţilor de învăţământ, comisii 

de specialitate); 

 apar disfuncții în propunerea CDŞ/CDL la nivelul unităţilor de învăţământ, nu sunt respectate nevoile educaţionale reale ale principalilor 

beneficiari; 

 dotare materială deficitară în unitățile de învățământ tehnologic; 

 număr mic de clase pentru școala profesională la nivel județean; 

 practica managerială din unităţile şcolare nu a demonstrat implicarea totală a directorilor şi a Consiliilor de administraţie;  

 fluctuaţia personalului didactic a creat unele disfuncții în asigurarea  eficienţei   procesului instructiv  - educativ din unităţile şcolare, în 

special în mediul rural, crescând numărul personalului didactic necalificat; 

 slaba monitorizare a cadrelor didactice privind aplicarea la clasă a cunoştinţelor dobândite în urma participării la programele de 

perfecţionare/formare continuă; 

 slaba monitorizare a rezultatelor elevilor şi implementarea eficientǎ a unor planuri de mǎsuri specifice; 

 rezultate slabe la examenele naţionale de sfârşit de ciclu; 

 număr mic de programe de tip ”Școală după școală” existente în unitățile de învățământ; 

 lipsa alternativelor educaționale în unitățile școlare din județ. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 oferta diversificată de programe de formare managerială și de specialiatate, la nivelul sistemului județean și național; 

 creşterea oportunităţii de a obţine granturi pentru derularea unor proiecte în domeniile formării şi dezvoltării profesionale, 

interculturalităţii, infrastructurii şcolare; 

 legislaţia coerentă în domeniul calităţii; 

 formarea managerilor şcolari şi a cât mai multor cadre didactice în domeniul managementului proiectelor pentru atragerea către şcoală a 

cât mai multor fonduri, implicit fonduri structurale, în vederea creşterii standardelor de calitate ale unităţilor şcolare; 



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV  

 

 

8 

 

 existenţa microbuzelor şcolare obţinute prin programul MEN care facilitează transportul elevilor şi favorizează colaborarea cu alţi 

parteneri şi departamente ale autorităţii locale, ceea ce accesibilizează accesul la programe şi proiecte ce favorizează procesul de învăţare; 

 oportunităţi de finanţare pentru educaţie şi formare profesională prin programul POSDRU; 

 promovarea unei politici de sprijinire a elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale; 

 regândirea relaţiei şcoală – familie – comunitate şi implicarea tot mai accentuată a comunităţii educaţionale în viaţa şcolii;   

 creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

  existenţa, la nivelul Consiliilor Locale a unor programe de colaborare şi parteneriat, existenţa PRAI  la nivel regional, PLAI la nivel 

judeţean şi PAS sau PDI la nivelul şcolilor, conferind posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul 

învăţământului liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii. 

 

 

   

AMENINŢĂRI 

 

 situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa muncii; 

 diminuarea posibilităţilor financiare ale unor familii cu situaţie socio-economică precară;  

 slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite;  

 accentuarea declinului demografic al populaţiei şcolare, în special în mediul rural; 

 insuficienta implicare a unor comunităţi, agenţi economici, ONG-uri în asigurarea unei baze materiale propice unui învăţământ de 

calitate în special la nivel de licee tehnologice; 

 implicarea limitată a unor beneficiari educaţionali – familie, comunitate – în derularea unui act educativ de calitate; 

 instabilitate legislativă. 
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MISIUNEA ISJ ILFOV 

Inspectoratul şcolar este un serviciu public deconcentrat ale Ministerului Educației Naționale, care se organizează la nivel județean  şi 

care acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, în domeniul 

învățământului preuniversitar.  

Inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ 

ce decurg din executarea prevederilor legii sus-menționate, a ordinelor şi instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educației Naționale.  

Principalele atribuții ale inspectoratului şcolar sunt prevăzute la art. 95 din Legea nr. 1/2011: 

a) aplică politicile și strategiile Ministerului Educației Naționale la nivel județean;  

b) controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea activităților de predare-învatare și respectarea standardelor 

naționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară;  

c) controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților și instituțiilor de învățământ;  

d) asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor și monitorizează participarea la cursuri a acestora 

pe durata învățământului obligatoriu;  

e) coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivelul unităților de învățământ din județ;  

f) monitorizează implementarea programelor naționale inițiate de Ministerul Educatiei Naționale pe aria județului, precum și a proiectelor 

derulate de unitățile școlare și cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educației și tineretului;  

g) mediază conflictele și litigiile survenite între autoritatea administrației publice locale și unitățile de învățământ;  

h) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor județene, înființarea unităților pentru educație timpurie, învățământ primar și 

gimnazial;  

i) aplică politicile educaționale naționale la nivel județean;  

j) acordă consiliere și asistenăț unităților și instituțiilor de învățământ în gestionarea resurselor umane și a posturilor didactice;  
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k) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unitățile de învățământ, precum și întreaga bază de date a 

educației;  

l) realizează auditarea periodică a resursei umane din învățământul preuniversitar;  

m) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori privind educația. 

Inspectoratul şcolar sprijină dezvoltarea instituțională a unităților de învățământ în condiții de competiție, în conformitate cu politica de 

descentralizare elaborată de M.E.N. 

Inspectoratul şcolar controlează, monitorizează şi evaluează implementarea curriculumului național, în fiecare unitate de învățământ, în 

condițiile aplicării planurilor-cadru de învățământ, atât pentru învățământul obligatoriu, cât şi pentru  învățământul liceal, profesional şi 

postliceal.  

Pornind de la cadrul legislativ în vigoare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov doreşte asigurarea cadrului optim pentru dezvoltarea 

profesională şi personală a elevilor și a personalului din învăţământ, promovând inovaţia şi creativitatea. În acelaşi timp, IŞJ Ilfov va milita 

pentru respectarea drepturilor şi intereselor elevilor și cadrelor didactice, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi va asigura, cu mijloacele de care 

dispune, siguranţa şi dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a acestora. Permanent va urmări accesul sporit la educaţie dar şi o concurenţa 

liberă, pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale. 

În judeţul Ilfov educaţia şcolară îşi propune sǎ facǎ un transfer important de la perspectivele acumulărilor cantitative la cele calitative, 

orientate spre formarea capacităţilor şi competenţelor de autoinstruire, care să permită elevului, mai târziu adultului, să utilizeze achiziţiile din 

domeniul cunoaşterii în demersurile de învăţare pe tot parcursul vieţii, de adaptare la mediul socio-educaţional şi social, de integrare socio-

profesionalǎ pe piaţa muncii  în condiţii de eficienţă. 

Elevii şcolilor ilfovene vor învǎţa: 

 să ştie / dobândirea instrumentelor cunoaşterii; 

 să facǎ / relaţia eficientă cu mediul înconjurător; 

 să trăiascǎ împreună cu ceilalţi / raportare participativă, cooperantă la ceilalţi în cadrul relaţiilor şi interacţiunilor sociale; 

 să fie / rezultat logic al celor trei persepctive enunţate mai sus.                                                                                                     

 

În contextul socio-educaţional actual, elevul şcolii ilfovene trebuie considerat şi abordat ca individ unic, în cadrul unei relaţii bazate pe 

încredere reciprocă, pe o imagine de sine pozitivă, care să-i permită să se descopere, să se dezvolte şi  să-şi formeze un potenţial real de a 

răspunde favorabil exigenţelor şcolare şi sociale. 
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VIZIUNEA

 
 

În contextul reconfigurării procesului de învăţământ pe criterii de calitate, instituţia  noastră va reconsidera sistemul de învăţământ 

ilfovean pentru formarea unor generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală, având 

competenţe lingvistice, digitale, tehnologice și antreprenoriale, cu o personalitate armonioasă şi un sistem de valori civice, morale, culturale şi 

personale autentice. 

ISJ Ilfov, urmăreşte realizarea permanentă a calităţii educaţiei şcolare din judeţ, asigurată în mod  programatic şi conştient, în 

concordanţă cu standardele naţionale de calitate, prin implementarea sistemului de management al calităţii.  

  Se urmărește crearea unui sistem de învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform rigorilor legislației în vigoare, de nivel 

european în ce priveşte asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul 

educaţional și  adecvarea ofertei educaţionale la interesele şi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi.     

La nivelul ISJ Ilfov vizăm eficienţa descentralizării  tradusă în valoarea adăugată în educaţie, materializată prin capacitatea de integrare a 

tinerilor absolvenţi în societate pe baza competenţelor profesionale dobândite şi în funcţie de piaţa forţei de muncă la nivel local, naţional şi 

internaţional. 
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OBIECTIVELE  STRATEGICE ALE  INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN  ILFOV 

PENTRU ANUL  ȘCOLAR 2014-2015 
 

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în: 

 

- dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane; 

- formarea unei personalităţi autonome şi creative, fundamentată pe asumarea reală a unui  set de valori necesare propriei dezvoltări şi 

împliniri personale precum şi integrării socio-profesionale; 

- asumarea unui sistem de valori necesare pentru implinirea și dezvotarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

- participarea cetățenească activă în societate; 

- incluziune socială și angajare pe piața muncii. 

 

Din această perspectivă în fundamentarea direcţiilor de acţiune pe anul şcolar 2014-2015, ISJ Ilfov porneşte de la faptul că educaţia de 

bază reprezintă fundamentul întregului edificiu cultural, profesional şi social al personalităţii umane, fiind un important factor de progres, cu 

implicaţii directe asupra stării generale a unei națiuni.  
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RESURSE UMANE ÎN CADRUL DOMENIULUI: 

 

1. EDUCAȚIE TIMPURIE -  Inspector școlar prof. Anișoara CIOBANU 

                                                 Inspector școlar prof. Leana PELIMON                                                                                                                                                                            

2. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL - Inspector școlar: prof. Leana PELIMON 

3. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR - Inspector școlar prof. Ecaterina STANCU, Inspector școlar prof. Felicia TUDOR  

4. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA LATINĂ ȘI LITERATURA UNIVERSALĂ -  Inspector școlar prof. Rori Maria 

GHEORGHIȘOR               

5. LIMBI FRANCEZA, ENGLEZĂ, SPANIOLA  - Inspector școlar prof. Ioana IONESCU 

6. MATEMATICA – INFORMATICA- TIC  - Inspector școlar prof. Cornel Constantin GǍNESCU 

7. BIOLOGIE/CHIMIE/ FIZICĂ  – Inspector școlar  prof. dr. Teodora LAZĂR 

8. ISTORIE / DISCIPLINE SOCIO UMANE - Inspector școlar prof. Nicoleta BĂJENARU 

9. GEOGRAFIE - Inspector școlar prof. dr. Cristina GHIȚĂ  

10. RELIGIE/ EDUCAȚE MUZICALĂ/ EDUCAȚIE PLASTICĂ/ EDUCAȚIE VIZUALĂ ȘI ARTISTICĂ -  Inspector școlar prof. 

Vasile BOGUS 

11. EDUCAŢIE FIZICĂ  ȘI SPORT - Inspector școlar prof. dr. Titel IORDACHE 

12. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC/EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ/ EDUCAȚIE PERMANENTĂ - Inspector școlar prof. 

Bianca DAVID 

13. MINORITĂŢI  - Inspector școlar prof. Teodora  MICLEA, Inspector școlar prof. dr. Cristina GHIȚĂ 

14. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE – Inspector școlar prof. Nicoleta BĂJENARU 

15. MONITORIZAREA PROGRAMELOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE - Inspector școlar prof. dr. Cristina GHIȚĂ 

16. ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE - Inspector școlar prof. dr. Titel IORDACHE 

 

 

 



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV  

 

 

14 

 

OBIECTIV GENERAL 1 

 
 

Orientarea inspecţiei şcolare pe implementarea eficientă a curriculumului şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii în sistemul 

educaţional din judeţ  

 

 

Obiective specifice: 

 

 Consilierea conducerilor unitǎţilor de învatamânt în vederea elaborării de planuri, proiecte şi programe curriculare care sǎ 

susţină  dezvoltarea instituţională din perspectiva  valorilor calitǎţii  în educaţie; 

 Asigurarea, prin cotrol și monitorizare din partea ISJ, a  concordanței dintre politicile curriculare naționale și cele locale, în 

funcție de proiectele de dezvoltare instituțională; 

 Consilierea, controlul, evaluarea implementării curriculumului de la fundamentarea conținuturilor la managementul didactic 

(metode/tehnici și instrumente interactive de învățare, respectiv, de  evaluare a rezultatelor școlare); 

 Asigurarea calităţii implementării curriculumului, în baza unui management al calităţii fundamentat pe construirea/asumarea 

conceptului de „calitate a educaţiei”. Evaluarea, prin tehnici și instrumente specifice ISJ, a activităților curriculare și 

extracurriculare pe baza criteriilor de monitorizare și evaluare specific managementului didactic și socio-educațional; 

 Consilierea și sprijinirea dezvoltarii culturii organizaționale a unităților de învățământ în domeniul asigurării calității educației 

și a transparenței procesului educațional, pentru dezvoltarea școlii în conformitate cu exigențele politicilor educaționale; 

 Dezvoltarea capacității de relaționare a unității de învățământ cu mediul cultural, social și economic specific comunității; 

 Acordarea consultanței pentru dezvoltarea capacității de autoevaluare a unității de învățământ, precum și a competențelor 

personalului școlii, de evaluare a competențelor elevilor, în vederea facilitării măsurării eficienței procesului instructiv-educativ, 

a calității educației; 
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OBIECTIV GENERAL 2 
 

Creşterea ratei de participare la educaţie prin prevenirea şi combaterea fenomenului absenteismului şi abandonului şcolar  

 

Obiective specifice: 

 Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar; 

 Consilierea conducerilor unitǎţilor de învatamânt în vederea elaborarii de planuri, proiecte şi programe care sǎ creascǎ 

atractivitatea activitǎţilor didactice în vederea reducerii absenteismului; 

 Planificarea unor intervenţii educaţionale corespunzǎtoare dupǎ colectarea lunarǎ a numarului de absenţe şi prelucrarea 

statisticǎ a datelor.  

 

 

 

OBIECTIV GENERAL 3 

 
Asigurarea egalităţii  de şanse tuturor elevilor, indiferent de etnie, condiție socială, religie sau rezidență  

   

Obiective specifice: 

 Asigurarea accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii și tinerii prin programe actualizate şi adaptate grupurilor ţintă 

(preşcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, analfabeţi), printr-o intervenție coerentă şi prin mijloace adecvate; 

 Formarea tinerilor în spiritul educaţiei permanente, prin diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie printr-un parteneriat 

susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale (instituţii publice, societatea civilă, parteneri sociali, centre de resurse şi 

inovare);  

 Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii dezavantajati, orientare şcolară şi consiliere 

profesională; 

 Creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate prin practici de incluziune educaţională coordonate de specialiști în educație, urmărind 

adaptarea la condițiile specifice ale vieții copiilor din diverse zone ale județului; 

 Dezvoltarea competenţelor de acţiune remedială asupra cazurilor de neşcolarizare şi abandon. 
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OBIECTIV GENERAL 4 
 

Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, adecvate curriculumului 

structurat pe competenţe şi standarde,  pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenele naţionale. 

 

Obiective specifice: 

 Monitorizarea parcurgerii adaptate a programelor şi a evaluǎrii obiective a elevilor; 

 Elaborarea unor instrumente variate care sǎ permitǎ modelarea particularitǎţilor individuale, ale capacitǎţii de învǎţare, a 

proceselor şi relaţiilor sociale ale tuturor elevilor dar şi raportarea la standardele naţionale de evaluare; 

 Analiza, asocierea şi utilizarea rezultatelor obţinute din mediile educaţionale în vederea atingerii potenţialului optim de învǎţare 

pentru fiecare elev; 

 Monitorizarea adaptǎrii conţinuturilor a activitǎţilor de învǎţare, a formei de organizare, a metodologiei didactice la 

posibilitǎţile diferite ale elevilor; 

 Formarea capacitǎţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învǎţare continuǎ prin educaţia diferenţiatǎ; 

 Formarea personalului didactic în problematica evaluǎrii ca orientare şi optimizare a învǎţǎrii. 

 

 

OBIECTIV GENERAL 5  
 

Alfabetizare funcţională a copiilor și tinerilor  prin îmbunătăţirea competenţelor de lectură,  scriere şi utilizare a calculatorului în 

situaţiile de zi cu zi. 

 

Obiective specifice: 

 Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor de citit-scris, în diverse situaţii de învăţare, în cadrul activităţilor 

școlare,curriculare, extracurriculare şi/sau extraşcolare; 

 Reflectarea lecturii în structura lecţiei, pentru toate disciplinele de învățământ,  prin alocarea de secvenţe distincte care cuprind 

utilizarea unor seturi de întrebări deschise, ce sondează experienţele personale ale elevilor şi încurajează exprimarea opiniilor; 

 Adaptarea suporturilor de lectură nivelului de vârstă şi actualizarea acestora în conformitate cu interesele elevilor; 

 Promovarea programelor de învățare pe tot parcursul vietii și monitorizarea acestora. 
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OBIECTIV GENERAL 6 
 

Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a 

elevilor şi armonizarea acesteia cu evoluţia continuă a pieţei muncii  

 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT din judeţul Ilfov; 

 Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii; 

 Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor IPT din judeţul Ilfov; 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT din judeţul Ilfov; 

 Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor PLAI. 
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RESURSE UMANE IN CADRUL DOMENIULUI 

 

1. INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU MANAGEMENT INSTITUȚIONAL - prof. Rada DUMITRU 

2. INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE -  prof. Constantin SIMION 

3. INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE- prof. Victor UDRESCU 

4. INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU PROIECTE EDUCAȚIONALE -  prof. dr. Daniela BARBU 
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OBIECTIV GENERAL 1 

Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru practicarea managementului centrat pe unitatea şcolară, bazat pe principiile 

asigurării calităţii în educaţie. 

Obiective specifice: 

 Creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale, în domeniile cheie precum curriculum, resurse, relaţii cu comunitatea, prin 

eficientizarea activităţii manageriale;  

 Democratizarea sistemului educaţional la nivelul judeţului Ilfov, prin consultarea/implicarea comunităţii și a celorlalţi beneficiari 

ai actului educativ în luarea deciziilor și în asigurarea calităţii; 

 Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor și în gestionarea fondurilor publice destinate educaţiei, prin informarea 

consecventă a comunităţii şcolare şi a celei locale despre rezultatele educaţionale şi manageriale obţinute, inclusiv privind 

calitatea educaţiei; 

 Asigurarea accesului și a echităţii în educaţie prin alocarea eficientă a fondurilor pe baza costurilor per elev precum şi prin 

finanţarea programelor orientate către acoperirea nevoilor educaţionale diferite ale elevilor din fiecare unitate de învăţământ; 

 Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale pentru toate categoriile de copii și elevi, asigurarea calităţii procesului 

educaţional printr-o mai bună corelare a ofertei de servicii educaţionale cu nevoile locale, cu diversele situaţii si probleme ale 

comunităţilor, cu nevoile și interesele individuale ale elevilor; 

 Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale și a răspunderii publice la nivelul managerilor şcolari, al cadrelor didactice 

și al elevilor prin transferul către şcoală a puterii de decizie cu privire la execuţia bugetară, la politicile de personal, dar și prin 

creşterea ponderii  curriculumului la decizia școlii; 

 Facilitarea proceselor de schimbare-comunicare în contextul şcolii (schimbarea structurilor organizaţionale, schimbarea în 

domeniul resurselor umane, schimbarea cadrului tehnic şi informaţional al şcolii) prin depăşirea practicilor rutiniere, prin 

asumarea valorilor rezultate din noua cultură a calităţii educaţiei; 

 Controlul, monitorizarea şi evaluarea calităţii managementului educaţional, a funcţiilor de management  şcolar, financiar, al 

resurselor umane  preluate de unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov şi de comunităţile locale. 
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OBIECTIV GENERAL 2 

Dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului didactic, monitorizarea unităţilor şcolare cu privire la valorizarea resurselor 

umane, utilizarea  corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare în vederea creşterii calităţii actului educaţional. 

Obiective specifice: 

 Promovarea unui management eficient al acţiunilor de informare şi documentare care să conducă la realizarea obiectivelor 

strategice de dezvoltare a sistemului de formare continuă a personalului didactic; 

 Monitorizarea unităţilor şcolare în ceea ce priveşte folosirea corectă a resurselor umane/încadrare corectă şi atragerea cadrelor 

didactice calificate; 

 Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a personalului din inspectorat şi a celui din unităţile de învăţământ; 

 Dezvoltarea activităţii de mentorat la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, în vederea optimizării competenţelor cadrelor 

didactice debutante; 

 Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor materiale şi financiare şi transparenţa procedeelor bugetare şi 

financiare (repartizarea mijloacelor primite prin programe naţionale; eficientizarea managementului financiar, realizarea 

obiectivă a execuţiei bugetare la nivelul ISJ şi unităţi şcolare, modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico-materiale; 

gestionarea justă a resurselor). 
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OBIECTIV GENERAL 3 

Accesarea programelor europene de educaţie şi formare în sprijinul creşterii calităţii actului educaţional, dezvoltării instituţiilor 

educaţionale, asigurării unui climat optim în şcoală 

Obiective specifice 

 Creşterea calităţii  actului educaţional în unităţile şcolare din judeţul Ilfov  ca rezultat al  implementării proiectelor europene 

aflate în derulare;  

 Accesarea programelor Erasmus + pentru noul Apel 2015 de către unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov; 

 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice prin participarea acestora la programe de formare/mobilităţi în cadrul proiectelor 

cu finanţare europeană; 

 Prevenirea abandonului şi absenteismului şcolar şi creşterea performanţelor şcolare în zonele defavorizate prin accesarea şi 

implementarea la nivelul judeţului Ilfov a unor noi proiecte din fonduri structurale şi/sau granturi norvegiene; 

 Dezvoltarea bazei didactice şi materiale a instituţiilor de educaţie din judeţul Ilfov, ca urmare a accesării şi implementării 

proiectelor cu finanţare europeană 

 Finalizarea programelor strategice şi LLP cu finanţare din fonduri europene nerambursabile. 
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RESURSE UMANE IN CADRUL DOMENIULUI : 

1. ȘEF SERVICIU – Camelia CHELU 

2. CONTABILITATE - Cristina VANGELI, Florica PREDA 

3. SALARIZARE, NORMARE – Mihaela DUMITRAȘCU                                                                                                             

4.TEHNIC-ADMINISTRATIV - Andreea LUIZESCU, Andrei MARICESCU 

5. INFORMATIZARE – Daniela IONESCU 

6. REȚEA ȘCOLARĂ – Magdalena PETRE 

7. CONSILIER JURIDIC – Roxana BUZEA 

8. SECRETARIAT - Ruxandra IVANOVICI 
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OBIECTIV GENERAL 1 

Gestionarea resurselor umane și patrimoniale, conform standardelor de calitate specifice și viziunii  MEN in domeniul descentralizării și 

al legislației în vigoare. 

Obiective specifice: 

 Asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea 

patrimoniului; 

 Îmbunătăţirea sistemului de control managerial intern prin implementarea standardelor de control managerial intern ; 

 Rezolvarea promptă a adreselor, petiţiilor;  

 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare în interiorul instituţiei, promovarea de valori şi principii: eficienţă, transparenţă, 

promptitudine, reprezentare; 

 

 

OBIECTIV GENERAL 2 

Dezvoltarea, optimizarea infrastructurii educaţionale din unităţile de educaţie din judeţ prin atragerea resurselor extrabugetare. 

Obiective specifice: 

 Gestiunea justă a resurselor materiale și optimizarea condiţiilor de învăţare; 

 Asigurarea necesarului de manuale şcolare ;    

 Achiziţionarea de echipamente şi softuri educaţionale;  

 Dezvoltarea şi diversificarea patrimoniului ISJ Ilfov și al unitatilor de învățământ din județ. 
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OBIECTIV GENERAL 3 

 

Dezvoltarea comunicării, a relaţiilor şi a interacţiunilor instituţionale. 

  

Obiective specifice: 

   

 Derularea de campanii de informare a publicului partener educaţiei din judeţ asupra programelor sociale MEN şi ISJ Ilfov;  

 Realizarea site-ului ISJ Ilfov/ Selectarea de date / Actualizarea site-ului / Forum;  

 Realizarea de parteneriate de colaborare, promovare a politicilor educaţionale centrale şi proprii ISJ Ilfov. 

 

 

 


