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Puncte slabe, zone de îmbunătățire a activității din școli /  
Obiective ISJ Ilfov, 2013-2014 

 Punct slab identificat prin analiza SWOT: Menţinerea  ratei crescute la  părăsirea timpurie, 
de către elevi, a sistemului de educaţie  

 Obiectiv general: Creşterea ratei de participare la educaţie şi asigurarea egalităţii 

şanselor prin prevenirea şi combaterea fenomenului absenteismului şi 

abandonului şcolar  

 Punct slab: 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 şcolile din județ 

 Obiectiv general: Orientarea inspecţiei şcolare pe implementarea eficientă a 
curriculumului şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii în sist. educaţional din judeţ  

 Punct slab: Există unităţi şcolare care nu asigură calitatea serviciilor educaţionale, având 
constant promovabilitate redusă la examenele naţionale; 

 Obiectiv general: Implementarea  strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de 
orientare şi optimizare a învăţării, adecvate curriculumului structurat pe competenţe şi 
standarde pentru examenele naţionale din 2014. 

 Punct slab: Practica managerială din majoritatea unităţilor şcolare asigură funcționarea, 
mai puțin dezvoltarea unității și a practicilor educaționale 

 Obiectiv general: Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru continuarea 
descentralizării învăţământului ilfovean prin practicarea managementului centrat pe 
unitatea şcolară, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie 

 



 Punct slab identificat prin analiza SWOT: Slabe competențe de lectură, dificultăţi în 

documentarea pe internet şi valorificarea resurselor digitale, esenţiale în societatea 
bazată pe cunoaştere; prea puţine lecţii în sistemul AEL 

 Obiectiv general Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în accepţiunea sa 
tradiţională cât şi în sensul de alfabetizare funcţională 

 Punct slab: Eficienţa scăzută a activităţilor de formare continuă la nivelul comisiilor 
metodice din şcoli 

 Obiectiv general : 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 

 Punct slab: Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor 
manageri şi cadre didactice în vederea obţinerii unor fonduri europene 
nerambursabile pentru dezvoltare instituţională 

 Obiectiv general : Accesarea programelor europene de educaţie şi formare în 
sprijinul creşterii calităţii actului educaţional, dezvoltării instituţiilor 
educaţionale, asigurării unui climat optim în şcoală 

 Punct slab: Resurse financiare limitate care nu permit amenajări, facilităţi etc. 
pentru a transforma şcoala într-un centru autonom modern, mai ales în mediul rural 

 Obiectiv general : Dezvoltarea, optimizarea infrastructurii educaţionale din 
unităţile de educaţie din judeţ prin atragerea resurselor extrabugetare 



 

 

 

ACTIVITĂȚILE INSPECTORATULUI ȘCOLAR 
JUDEȚEAN ILFOV PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE 

 

SEMESTRUL I, 2013-2014 



CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 



REŢEA ŞCOLARĂ 
 

 

 



Reţeaua şcolară a judeţului Ilfov în perioada 2011-2014 
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TOTAL UNITATI INVATAMANT

PRESCOLAR
din care:

Gradinite cu program normal

Gradinite cu program prelungit

Gradinite cu program

saptamanal

      NIVEL PREŞCOLAR – creșterea numărului de grădinițe PP (de la 10 în 

anul școlar trecut, la 13)  
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Centre scolare pentru
educaţie incluzivă

Scoli gimnaziale

Scoli primare

TOTAL UNITATI
INVATAMANT PRIMAR
SI GIMNAZIAL

NIVEL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL (creșterea nr. de unități PJ de la 42 la 49) 



NIVEL LICEAL 



Nr.

Clase

Nr. Elevi Nr.

Clase

Nr. Elevi Nr.

Clase

Nr. Elevi

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Preşcolar 349 9220 356 8927 360 9164

Primar 554 12523 673 15197 675 15949

Gimnazial 498 11611 501 11679 491 11600

Liceal 294 8762 299 8499 292 8000

Scoala profesionala 3 82 6 140

Postliceal 2 55 4 108 4 109

TOTAL JUDEŢ 1706 41737 1701 42308 1840 44613

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

Scoala profesionala

Postliceal

TOTAL JUDEŢ

FORMAŢIUNI DE STUDIU (se constată creșterea populației școlare   

în învățământul preșcolar și primar, scăderea în învățământul gimnazial  

și liceal; se prefigurează creșterea nr. elevilor care se înscriu în școli și licee din  

Capitală, ceea ce trebuie să determine îmbunătățirea ofertelor  noastre 

educaționale) 



NUMĂR MEDIU ELEVI(COPII)/FORMAŢIUNE DE STUDIU/NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT  

(Efective mari, chiar supradimensionate, în unele grădinițe, efective conform 

prevederilor legale în celelalte tipuri de unități de învățământ) 



 
 

RESURSE UMANE 



Asigurarea personalului didactic în unităţile de învăţământ 
pentru anul şcolar 2013 - 2014 

• Aspecte pozitive: 

 - creşterea exigenţei privind încadrarea efectivelor de elevi în normativele 
legislative prevăzute de Legea nr. 1 / 2011; 

 - o mai bună repartizare numerică  a elevilor pe cadru didactic; 

 - creşterea responsabilităţii decizionale a directorilor în asigurarea personalului 
didactic prin implicare şi prin dezvoltarea competenţelor de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice.  

  

• Zone de îmbunătăţire: 

 - încadrarea în numărul de norme aprobat; 

 -  respectarea termenelor de transmitere a comunicărilor la ISJ; 

 -  respectarea prevederilor OMECTS 5625/2012 privind încadrarea personalului 
didactic în învăţământul particular.  

        



NUMĂR POSTURI VACANTE, TITULARIZABILE/ 

REZULTATE/ NUMĂR CADRE FIXATE PE POST
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         Evoluţia normării posturilor: 

 

 

 

 

2403.43 2441.64

252.25 255.75 239.5

543.25 548.25 537.75

3144.43

3379.2
3218.89

2575.2

2011-2012 2012-2013 2013-2014

didactic didactic auxiliar nedidactic total

1.Categorii de personal 

2403.43 2441.64

252.25 255.75 239.5

543.25 548.25 537.75

3144.43

3379.2
3218.89

2575.2

2011-2012 2012-2013 2013-2014

didactic didactic auxiliar nedidactic total



Evoluţia normării posturilor: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Consilii locale 3020.49 3200.73 3218.89

Consiliul judetean 123.94 123.97 129

M.Ed.C 54.5 54.5 53.5

total 3198.93 3379.2 3347.89
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2. Tipuri de finantare 



Elevi / cadru didactic / clasă 

Total elevi 
Norme 
did. 

Elev/c. did. Nr. clase Elev/clasă 

Total 45128 2688 17,31 1838 24,55 

Urban 19211 969 19,83 715 26,87 

Rural 25917 1647 15,82 1123 23,08 

Înv. special 144 79 
1,82 4,45 
(naţional) 

23 
6,26 10,74 
(naţional) 

Nivel 
naţional 13,22 21,85 



Nivelul calitativ al încadrării cu personal didactic în 

anul şcolar 2013 - 2014  

Aspecte pozitive: 

  - menţinerea ponderii personalului didactic calificat la 

nivelul de 93% (2387 de norme în 2012, 2430 în 2013) 

Zone de îmbunătăţire: 

  - limitarea / scăderea ponderii personalului fără studii 

corespunzătoare: 

 (2012–2013: 188,4 norme: 107,76 – S,38,94 –St, 42 – M) 

 (2013-2014: 173,34 norme: 88,63 –S, 33,22 – St, 51,49 – M) 



Ocuparea posturilor / catedrelor didactice pe categorii (titulari / calificaţi 

/suplinitori fără studii corespunzătoare, 2013 - 2014) 
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  TENDINŢE  
PRIVIND ÎNCADRAREA PERSONALULUI 

DIDACTIC ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014 

An şcolar Total norme Ocupate cu: 

Titulari Personal calificat Personal fără studii corespunzătoare 
postului 

Norme % Norme % Norme % 

2010 
2011 

2352,25 1777,8 76% 420,14 18% 154,31 6% 

2011-2012 2403,43 1830,56 77% 401,83 17% 152,01 6% 

2012- 
2013 

2575,2 1911,74 74% 475 19% 188,46 7% 

2013-2014 2604,14 1933,1 74,2% 497,7 19,1% 173,34 6,7% 



Concluzii, măsuri 

• Se recomandă creşterea preocupării directorilor de 
unităţi şcolare în ceea ce priveşte abordarea 
problematicii asigurării resurselor umane în 
perspectiva descentralizării sistemului de 
învăţământ. 

• Este absolut necesară, în contextul actual, 
îndrumarea elevilor cu aptitudini specifice către 
cariera didactică de către profesorii diriginţi, 
consilierii şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ 
în vederea asigurării, în perspectivă, a personalului 
didactic calificat, concomitent cu reducerea 
personalului necalificat. 



RESURSE FINANCIARE 



În anul 2013 I.S.J. Ilfov si unitatile conexe au beneficiat de alocaţii bugetare în valoare 
de 9.832.608 lei, repartizate pe titluri ale clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, 
după cum urmează: 
ISJ ILFOV 

Denumire indicator 
Art.    

bugetar 
Finanţare Plăţi 

% execuţie 

bugetară 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2662500 2627125 
98,67 

Titlul II Bunuri şi servicii 
(facturi, achizitii) 

20 1276000 1177815 
92,31 

Titlul VIII Proiecte cu finantare 
din fonduri externe 

nerambursabile 
56 3681608 3583240 

97,33 

Titlul IX Asistenţă socială 

(manuale, programe 

sociale, deplasari 

olimpiade) 

57 1026000 763650 

74,43 

Titlul X Alte cheltuieli (burse 
Bani de liceu) 

59 1132000 1117007 
98,68 

TITLUL XII . ACTIVE 
NEFINANCIARE 

71 54500 53233 
97,68 

TOTAL 
  

9.832.608 9.322.070 
94,81 



In structura cheltuielilor bugetare,  creditele bugetare primite de I.S.J. Ilfov si 
unitatile conexe in anul 2013 pot fi reprezentate astfel: 

Titlul I Cheltuieli de 
personal, 2627125 

Titlul II Bunuri 
şi servicii 
(facturi, 
achizitii), 
1177815 

Titlul VIII Proiecte cu 
finantare din fonduri 

externe 
nerambursabile, 

3583240 

Titlul IX Asistenţă 
socială (manuale, 
programe sociale, 

deplasari olimpiade), 
763650 

Titlul X Alte cheltuieli 
(burse Bani de liceu), 

1117007 

TITLUL XII . ACTIVE 
NEFINANCIARE, 

53233 Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri şi servicii (facturi,
achizitii)

Titlul VIII Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile

Titlul IX Asistenţă socială (manuale,
programe sociale, deplasari
olimpiade)

Titlul X Alte cheltuieli (burse Bani de
liceu)

TITLUL XII . ACTIVE
NEFINANCIARE



 În anul 2013 s-a înregistrat o  scădere a numărului de beneficiari de rechizite 

şcolare, situaţia comparativă pe ultimii 3 ani  prezentându-se astfel: 

Nr.crt. Clasa 

2011 2012 2013 

Numar elevi 
beneficiari 

Numar elevi 
beneficiari 

Numar elevi 
beneficiari 

0 clasa pregatitoare 0 0 351 

1 I 406 520 296 

2 II 
903 991 698 3 III 

4 IV 

5 V 

769 899 600 6 VI 
7 VII 
8 VIII 306 344 226 

  TOTAL 2384 2754 2171 



Situaţia comparativă pe ultimii trei ani privind  beneficiarii de rechizite 

scolare: 
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Situaţia comparativă din ultimii trei ani privind bursele acordate elevilor din 
Republica Moldova, Bani de liceu si Programul Euro 200  se prezinta astfel:  

  

2011 2012 2013 

Nr. elevi 
Beneficiari 

Cuantum/ elev 
Nr. elevi 

Beneficiari 
Cuantum / elev 

Nr. elevi 
Beneficiari 

Cuantum/ elev 

Burse  pentru elevii din 
Republica Moldova 

6 40,625$ 6 40,625$ 6 40,625$ 

Programul “Bani de liceu” 587 180 lei 645 180 lei 684 180 lei 

Programul „Euro 200”  
pentru acordarea unui 
ajutor financiar in vederea 
stimularii achizitionarii de 
calculatoare 

31 200 euro 28 200 euro 17 200 euro 

TOTAL 624 - 679 - 707 - 



Programul Euro 200 pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii 
achizitionarii de calculatoare 

 Situaţia comparativă a numărului de beneficiari şi a plăţilor înregistrate se prezintă 
astfel: 

Anul 
Număr elevi 

beneficiari 
Valoare decontată 

2011 31 25.421 

2012 28 25060 

2013 17 15127 



La nivelul ISJ Ilfov contractele de retipăriri manuale încheiate în anul 2013 au fost in valoare de 
225668  lei. Sumele alocate de catre M.E.N au fost insuficiente pentru a acoperi nevoile județului 

în ceea ce privește manualele școlare având ca efect comenzi insuficiente pentru edituri astfel 
încât nu au fost tipărite unele titluri de manuale. Situaţia comparativă din  ultimii doi ani şcolari se 

prezintă astfel:  

Nr. crt.  Clasa 

Nr. elevi conform   plan 
scolarizare 

Total manuale primite Total manuale distribuite 

11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 

1 I 3400 3431 2762 10322 10230 7069 10322 10230 7069 

2 II 3117 3415 3551 3062 1356 2561 3062 1356 2561 

3 III 3000 3068 3332 4002 1596 4829 4002 1596 4829 

4 IV 3006 2965 3032 4256 2316 6189 4256 2316 6189 

5 V 3194 3162 3009 5675 4264 5947 5675 4264 5947 

6 VI 2891 3032 2954 4768 5014 7063 4768 5014 7063 

7 VII 2816 2829 2929 5319 6192 9039 5319 6192 9039 

8 VIII 2673 2670 2729 4525 8802 12642 4525 8802 12642 

9 IX 1562 1537 1404 2203 3438 3635 2203 3438 3635 

10 X 1868 1677 1396 1381 3614 3890 1381 3614 3890 

TOTAL   27527 27786 27098 45513 46822 62864 45513 46822 62864 

VAL.         175533 181906 225668 175533 181906 225668 



MANUALE ȘCOLARE 2013-2014 
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EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 



REZULTATELE  LA  ÎNVĂŢĂTURĂ  LA  SFÂRŞITUL 

SEM. I – AN ŞCOLAR 2013/2014 

Situatia privind miscarea si starea disciplinara a elevilor la sfarsitul 

semestrului I an scolar2013/2014  

Elevi ramasi 

la sfarsitul 

semestrului 

Elevi 

promovaţi la 

sfarsitul 

semestrului 

% Elevi 

promovaţi la 

sfarsitul 

semestrului 

Din care: Promovati pe medii: Corigenti 

Cu situatia 

scolara 

neincheiata 

Nescolarizati 

cls I-X 

5-6.99 % 7-8.99 % 9-10 % Numar % Numar % 
Numa

r 
% 

P R E Ş C O L A R 9443 9443             

PRIMAR 16040 15385 95.92 1946 12.65 4257 27.67 9182 59.68 267 1.66 187 1.17 27 0.17 

GIMNAZIAL 11555 8348 72.25 1337 16.02 4266 51.10 2745 32.88 1516 13.12 522 4.52 77 0.67 

LICEAL ZI 5754 3607 62.69 1121 31.08 2086 57.83 400 11.09 543 9.44 845 
14.6

9 
62 1.08 

LICEAL SERAL/FR 2119 1415 66.78 1242 87.77 173 12.23         688 
32.4

7 
    

PROFESIONAL 136 82 60.29 63 76.83 19 23.17     6 4.41 33 
24.2

6 
    

POSTLICEAL 109 109 100.00 0 0.00 109 
100.0

0 
                

A DOUA SANSA PRIMAR 122 85 69.67 15 17.65 69 81.18 1 1.18 15 12.30 22 
18.0

3 
    

A DOUA SANSA GIMNAZIAL 135 126 93.33 41 32.54 85 67.46         9 6.67     

TOTAL JUDET 
45413 38600 85.00 6290 16.295 11630 30.13 20680 53.58 2347 5.17 2306 5.08 166 0.37 



Număr elevi promovaţi total 
judeţ 

Număr elevi 
promovaţi  nivel 
primar 

Număr elevi 
promovaţi nivel 
gimnazial 

Număr elevi 
promovaţi nivel 
liceal 

2013/2014- sem I 38600 
15385 

 
8348 5022 

2012/2013 –sem I 28260 11760 9568 6932 

PROMOVABILITATEA ELEVILOR 

36 

Număr elevi
promovaţi total

judeţ

Număr elevi
promovaţi  nivel

primar

Număr elevi
promovaţi nivel

gimnazial

Număr elevi
promovaţi nivel

liceal

2013/2014- sem I 38600 15385 8348 5022

2012/2013 –sem I 28260 11760 9568 6932

92% 

95,92% 

72,25% 
62,69 

85% 

91,78% 
75,45% 

75,95% 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE PE 
CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - comparativ anii şcolari 2012-2013 sem. I 

şi 2013-2014 sem. I 
 



ELEVI CU SITUAŢIE NEÎNCHEIATĂ 

  
NR. ELEVI  CU SITUAŢIE 
NEÎNCHEIATĂ total judeţ 

NR. ELEVI  CU 
SITUAŢIE 
NEÎNCHEIATĂ nivel 
primar 

NR. ELEVI  CU 
SITUAŢIE 
NEÎNCHEIATĂ nivel 
gimnazial 

NR. ELEVI  CU 
SITUAŢIE 
NEÎNCHEIATĂ nivel 
liceal 

2013/2014 sem. I 2306 187 522 845 

2012/2013 sem. I 1581 148 532 900 

37 

NR. ELEVI  CU
SITUAŢIE

NEÎNCHEIATĂ total
judeţ

NR. ELEVI  CU
SITUAŢIE

NEÎNCHEIATĂ nivel
primar

NR. ELEVI  CU
SITUAŢIE

NEÎNCHEIATĂ nivel
gimnazial

NR. ELEVI  CU
SITUAŢIE

NEÎNCHEIATĂ nivel
liceal

2013/2014 sem. I 2306 187 522 845

2012/2013 sem. I 1581 148 532 900

2306 

187 

522 

845 

1581 

148 

532 

900 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PROCENTULUI ELEVILOR CU SITUAŢIA 
NEÎNCHEIATĂ PE CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - comparativ anii 

şcolari 2013-2014  sem. I şi 2012-2013 sem. I 



  
NR. ELEVI  NEŞCOLARIZAŢI 
total judeţ 

NR. ELEVI  
NEŞCOLARIZAŢI 
nivel primar 

NR. ELEVI  
NEŞCOLARIZAŢI 
nivel gimnazial 

NR. ELEVI  
NEŞCOLARIZAŢI 
nivel liceal 

2013/2014 sem. I 166 27 77 62 

2012/2013 sem. I 143 30 71 42 

ELEVI NEŞCOLARIZAŢI 

38 

NR. ELEVI
NEŞCOLARIZAŢI total

judeţ

NR. ELEVI
NEŞCOLARIZAŢI nivel

primar

NR. ELEVI
NEŞCOLARIZAŢI nivel

gimnazial

NR. ELEVI
NEŞCOLARIZAŢI nivel

liceal

2013/2014 sem. I 0.37% 0.17% 0.67% 1.08%

2012/2013 sem. I 0.41% 0.23% 0.55% 0.46%

0.37% 

0.17% 

0.67% 

1.08% 

0.41% 
0.23% 

0.55% 
0.46% 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PROCENTULUI ELEVILOR 
NEŞCOLARIZAŢI PE CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - comparativ anii 

şcolari 2013-2014 sem. I şi 2012-2013 sem. I 



Număr elevi cu medii între 
5.00-6.99 

Număr elevi cu medii între 
7.00-8.99 

Număr elevi cu medii 
între 9.00-10-00 

2013/2014 sem. I 6290 11630 20680 

2012/2013 sem. I 6619 11246 10395 
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% elevi cu medii
între 5.00-6.99

% elevi cu medii
între 7.00-8.99

% elevi cu medii
între 9.00-10-00

2013/2014 sem. I 16.30% 30.12% 53.58%

2012/2013 sem. I 23.42% 39.79% 36.78%

16.30% 

30.12% 

53.58% 

23.42% 

39.79% 36.78% 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE JUDEŢEAN 
PE TRANŞE DE MEDII  - comparativ anii şcolari 2013-2014 sem. I şi 2012-2013 

sem. I 
 



Număr elevi promovaţi cu 
medii între 9-10.00 total 

judeţ 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 
între 9-10.00 nivel 

primar 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 
între 9-10.00 nivel 

gimnazial 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 
între 9-10.00 nivel 

liceal 

2013/2014 sem. I 20680 9182 2745 400 

2012/2013 sem. I 10395 6158 3118 1119 
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% total judeţ % nivel primar % nivel
gimnazial

% nivel liceal

53.80% 
59.68% 

32.88% 

11.09% 

36.78% 

52.36% 

32.58% 

16.14% 

% total judeţ % nivel primar % nivel gimnazial % nivel liceal

2013/2014 sem. I 53.80% 59.68% 32.88% 11.09%

2012/2013 sem. I 36.78% 52.36% 32.58% 16.14%

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE PE 
TRANŞE DE MEDII ŞI PE CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT –  

comparativ anii şcolari 2013-2014 sem. I şi 2012-2013 , sem. I                                       
1.promovare cu medii între 9.00 -10.00 



Număr elevi promovaţi cu 
medii între 7-8,99 total 

judeţ 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 

între 7-8,99 nivel 
primar 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 

între 7-8,99 nivel 
gimnazial 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 

între7-8,99 nivel 
liceal 

2013/2014 sem. I 11630 4257 4266 2086 

2012/2013 sem. I 11246 3633 4870 2743 
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% total judeţ % nivel primar % nivel
gimnazial

% nivel liceal

2013/2014 sem. I 30.13% 27.67% 51.10% 57.83%

2012/2013 sem. I 39.79% 30.89% 50.89% 39.57%

30.13% 27.67% 

51.10% 
57.83% 

39.79% 

30.89% 

50.89% 
39.57% 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE PE 
TRANŞE DE MEDII ŞI PE CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - comparativ anii 

şcolari 2013-2014 sem. I şi 2012-2013 sem. I                                       
2. promovare cu medii între 7.00 -8.99 



Număr elevi promovaţi cu 
medii între 5-6,99 total 

judeţ 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 

între 5-6,99 nivel 
primar 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 

între 5-6,99 nivel 
gimnazial 

Număr elevi 
promovaţi cu medii 

între5-6,99 nivel 
liceal 

2013/2014 sem. I 6290 1946 1337 1121 

2012/2013 sem. I 6619 1969 1580 3071 
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% total judeţ % nivel primar % nivel
gimnazial

% nivel liceal

2013/2014 sem. I 16.30% 12.65% 16.02% 31.08%

2012/2013 sem. I 23.42% 16.74% 16.51% 44.30%

16.30% 
12.65% 

16.02% 

31.08% 

23.42% 

16.74% 
16.51% 

44.30% 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE PE 
TRANŞE DE MEDII ŞI PE CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - comparativ anii 

şcolari 2013-2014 sem. I şi 2012-2013 sem. I 
3. promovare cu medii între 5.00 -6.99                                                      



total elevi nivel primar 

2013/2014 sem. I 16040 

2012/2013 sem. I 12813 

NR. ELEVI
corigenţi la

1 obiect

NR. ELEVI
corigenţi la
2 obiecte

NR. ELEVI
corigenţi la
3 obiecte

NR. ELEVI
corigenţi la
>4  obiecte

2013/2014 sem. I 174 120 100 47

2012/2013 sem. I 328 191 193 86

174 

120 
100 

47 

328 

191 193 

86 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A SITUAŢIEI ELEVILOR 
CORIGENŢI      

     1.NIVEL PRIMAR   



total elevi nivel gimnazial 

2013/2014 sem. I 11555 

2012/2013 sem. I 12681 

NR. ELEVI
corigenţi la 1

obiect

NR. ELEVI
corigenţi la 2

obiecte

NR. ELEVI
corigenţi la 3

obiecte

NR. ELEVI
corigenţi la
>4  obiecte

2013/2014 sem. I 1092 573 404 539

2012/2013 sem. I 1155 558 382 384

1092 

573 
404 

539 

1155 

558 
382 384 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A SITUAŢIEI ELEVILOR CORIGENŢI      
     2.NIVEL GIMNAZIAL   



total elevi nivel liceal 

2013/2014 sem. I 7873 

2012/2013 sem. I 9126 

NR. ELEVI
corigenţi la 1

obiect

NR. ELEVI
corigenţi la 2

obiecte

NR. ELEVI
corigenţi la 3

obiecte

NR. ELEVI
corigenţi la >4

obiecte

2013/2014 sem. I 713 264 135 144

2012/2013 sem. I 834 393 145 178

713 

264 

135 144 

834 

393 

145 178 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A SITUAŢIEI ELEVILOR CORIGENŢI      
     3.NIVEL LICEAL   



ABSENTEISM 
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În semestrul I al anului şcolar 2013-2014, activitatea educativă din 

unitățile de învățământ a oferit un set diversificat de experiențe 

educaționale, întregind celelalte forme de educație prin:   

 oportunități pentru valorificarea experiențelor de viață ale 

elevilor;   

 participare voluntară, individuală sau colectivă;   

 modalități flexibile de a răspunde intereselor elevilor; 

 dezvoltarea competențelor pentru viaţă şi pregătirea copiilor 

pentru a deveni cetăţeni activi;  

 oferirea unui cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor 

înclinații, aptitudini şi capacităţi; manifestarea în artă, cultură, 

muzică, sport, arte vizuale, TIC etc.   

CONTEXT 



 Transformarea şcolii într-o comunitate racordată la viaţa publică;  

 Introducerea unor modalităţi alternative de abordare a 

problematicii educaţiei civice;  

 Stimularea şi valorizarea creativităţii elevilor;  

 Motivarea elevilor pentru a participa activ la viaţa şcolii;  

 Stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii 

comunitare;  

 Promovarea parteneriatului educaţional; 

 Creşterea relevanţei  ofertei de servicii şi programe educţionale 

oferite de şcoală pentru toate categoriile de copii 

 Modul în care școala sprijină și încurajează dezvoltarea personală 

a elevilor 

 Atitudinea elevilor fată de educația pe care le-o oferă școala 

OBIECTIVE  
URMĂRITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR/PROIECTELOR EDUCATIVE 



Dat fiind faptul că fazele județene, zonale, interjudețene, regionale, naționale și internaționale ale 
activităților educative cuprinse în calendarele M.E.N (Calendarul Activităților Educative 

Naționale, Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene) și ISJ Ilfov (Calendarul 
Activităților Educative Județene) sunt programate să se desfășoare în semestrul II al anului școlar 

2013/2014, prezentăm în continuare 

DINAMICA ACTIVITATILOR EDUCATIVE DESFASURATE IN REGIM 
EXTRACURRICULAR/EXTRASCOLAR 

(SITUATII STATISTICE COMPARATIVE, SEM. I 2012/2013 – SEM. I 
2013/2014) 

prin raportare la anumiți INDICATORI 
statistici considerați relevanți, cel 

puțin din punct de vedere cantitativ: 



TENDINTE INDICATORI PRINCIPALI 
(SITUATII STATISTICE COMPARATIVE, SEM. I 2012/2013 – SEM. I 2013/2014) 

TENDINȚA = Creștere (+ 260 proiecte educative în anul școlar 2013/2014 =  8,72% , 

comparativ cu anul școlar 2012/2013) 



TENDINTE INDICATORI PRINCIPALI 
(SITUATII STATISTICE COMPARATIVE, SEM. I 2012/2013 – SEM. I 2013/2014) 

TENDINȚA = Creștere (+ 2988 elevi în anul școlar 2013/2014 = 11,73% , comparativ cu anul 

școlar 2012/2013) 



TENDINTE INDICATORI PRINCIPALI 
(SITUATII STATISTICE COMPARATIVE, SEM. I 2012/2013 – SEM. I 2013/2014) 

TENDINȚA = Creștere (+ 150 cadre didactice în anul școlar 2013/2014 =  11,79% , comparativ 

cu anul școlar 2012/2013) 



TENDINTE INDICATORI PRINCIPALI 
(SITUATII STATISTICE COMPARATIVE, SEM. I 2012/2013 – SEM. I 2013/2014) 

TENDINȚA = Creștere (+ 8 unități de învățământ în anul școlar 2013/2014 =  4,34% , 

comparativ cu anul școlar 2012/2013) 



TENDINTE INDICATORI PRINCIPALI 
(SITUATII STATISTICE COMPARATIVE, SEM. I 2012/2013 – SEM. I 2013/2014) 

TENDINȚA = Creștere (+ 3 instituții de stat în anul școlar 2013/2014 =  16,55% , comparativ 

cu anul școlar 2012/2013) 



TENDINTE INDICATORI PRINCIPALI 
(SITUATII STATISTICE COMPARATIVE, SEM. I 2012/2013 – SEM. I 2013/2014) 

TENDINȚA = Creștere (+ 6 ONG-uri în anul școlar 2013/2014 =  27,27% , comparativ cu anul 

școlar 2012/2013) 



EXEMPLE  

ACTIVITATI EDUCATIVE 

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE  

(semestrul I) 



 
Alegeri   

consiliul școlar al elevilor 



Alegeri   
Consiliul Județean al Elevilor ILFOV 



  

 ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 



CONCURSURI DE CULTURĂ GENERALĂ 





HALLOWEEN 2013 

(Parade şi carnavaluri) 



 EXCURSII TEMATICE 



VIZITE LA MUZEE  



  

TABERE, EXCURSII, 
DRUMEŢII… 



ACTIVITATI SPORTIVE/DE LOISIR 



ASPECTE POZITIVE 
constate în urma inspecțiilor/evaluării activităților educative organizate și desfășurate la 

nivelul unităților de învățământ 
 

 

 

 În majoritatea unităţilor de învăţământ din judeţ funcţionează şi se derulează 

programe educative de prevenire şi combatere a: 

 -     delincvenţei juvenile; 

- traficului şi consumului de droguri şi altor substanţe nocive; 

- abandonului şi absenteismului şcolar; 

- exploatării sexuale şi prin muncă a minorilor; 

- traficului de fiinţe umane; 

 În toate unităţile de învăţământ funcţionează Consiliile Şcolare ale Elevilor alese 

conform noului regulament de organizare şi desfăşurare aprobat de M.E.N.; 

 Numărul mare de cadre didactice din judeţ care au urmat programe de 

formare pe tematici educative (educaţia pentru sănătate, consiliere şi orientare, 

educaţia pentru cetăţenie democratic ş.a.). 

 Implementarea unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare, particularizată la specificul fiecăreia dintre unităţile de 

învăţământ prin intermediul programului Şcoala Altfel- „ Să știi mai multe, să fii mai 

bun ” 



ASPECTE CARE POT FI ÎMBUNĂTĂȚITE 
 

 Proiectele elaborate în școli nu se bazează întotdeauna pe analiza 

reală de nevoi educaționale (nu conturează strategii coerente de 

intervenție).  

 Existenţa unui număr mare de elevi proveniţi din medii sociale 

defavorizate, care participă cu dificultate la unele activităţi extraşcolare; 

 Lipsa unor surse financiare de stimulare a consilierilor educativi, a 

căror sarcini sunt foarte numeroase prin fişa postului şi Regulamentul 

intern, neremunerate, în condiţiile în care nu sunt degrevaţi, fie şi parţial, 

de norma didactică, duc la o slabă determinare a lor; 

 Formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului 

diriginte (mai ales în ceea ce priveşte observarea consecventă a elevului şi 

completarea fişei psihopedagogice cu date privind dezvoltarea sa 

complexă şi activităţile extraşcolare la care participă); 

 Creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i 

pe copii de supravegherea părintească. 



REPERE GENERALE 

ameliorative propuse pentru 

semestrul II 

 
  Articularea activităților în cadrul unor proiecte 

educative generate de cerințele  și particularitățile 

educaționale ale elevilor 

 

  Optimizarea comunicării profesor-elev 

 

  Optimizarea comunicării la nivelul Consiliului 

profesorilor clasei 

 

  Distribuirea echitabilă a sarcinilor care vizează 

componenta educativă 



Concluzii 
 

 

În general, se poate aprecia că activitatea educativă 

formală şi nonformală desfăşurată la nivelul unităților de 

învățământ din județul Ilfov a răspuns cerinţelor impuse de 

exigenţele M.E.N., I.S.J. Ilfov, parteneriatele educative 

încheiate la nivelul școlilor fiind elemente care au asigurat, în 

mare parte, realizarea obiectivelor stabilite şi îndeplinirea 

indicatorilor de performanță. 
 

Directorii şi consilierii educativi împreună cu profesorii 

diriginţi au respectat legislaţia şcolară în vigoare şi programele 

de Consiliere şi orientare, s-au preocupat de organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor educative şi au urmărit cultivarea 

aptitudinilor, creativităţii şi talentelor elevilor la nivelul tuturor 

ciclurile de învăţământ.  

  



MANAGEMENTUL 
CALITĂȚII 



CURRICULUM ŞI CONTROLUL ASIGURĂRII 
CALITĂȚII 

INSPECȚIA ŞCOLARĂ  

semestrul I, 2013-2014 

 



Indicatorii de performanță cu rol în evaluarea și 

reglarea procesului de inspecție școlară  
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INSPECȚIA ȘCOLARĂ GENERALĂ 
Obiectiv:     Monitorizarea calităţii ofertei educaţionale prin raportare 

la standardele naţionale. 

 • Școala gimnazială nr.1 Petrachioaia, 21 octombrie-1 
noiembrie 2013 

    Calificativ: BINE 

• Școala particulară Olga Gudynn, 18-29 noiembrie 
2013 

    Calificativ: BINE 

•  Liceul Teoretic ”Radu Popescu” Popești Leordeni, 13-
24 ianuarie 2014 

• Calificativ: BINE 
A crescut numărul inspecțiilor generale de la 1 în sem I 2012-2013, la 3 în sem 

I 2013-2014. 
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CONCLUZII PENTRU ACTIVITATEA PE 
DOMENII ÎN ȘCOLILE INSPECTATE 

• Echipele de management și-au stabilit  corect strategia, prefigurând 
traiectoria de dezvoltare; acțiunile vizând  funcționarea sunt mai numeroase 
decât cele care asigură dezvoltarea; activitățile manageriale încep să fie 
monitorizate și evaluate; echipele manageriale susțin , alături de parteneri, 
acțiunile de implementare a strategiei propuse; 

• Consiliile de Administrație  își desfășoară activitatea planificat, răspunzând 
nevoilor școlii.  

• Directorii școlilor inspectate au o viziune satisfăcătoare asupra a ceea ce se 
întâmplă în școală  

• Unitățile de învăţământ inspectate au personal didactic calificat și asigură 
lecţii de calitate şi activităţi educative adaptate, în general, nevoilor elevilor.  

• Situate, în general, pe o direcție corectă de dezvoltare instituțională, școlile 
inspectate respectă legislația și regulamentele privind curriculumul, 
evaluarea, drepturile elevilor și protecția acestora. 

• RECOMANDARE: Echipele manageriale se vor concentra mai mult pe scopurile  

privind dezvoltarea instituțională, a căror realizare să poată fi urmărită 
împreună cu echipa și cu comunitatea locală 

 



INSPECȚIA ȘCOLARĂ DE SPECIALITATE 
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Situația inspecțiilor pentru definitivat și grade didactice 



INSPECȚII TEMATICE 
• IT1 Evaluarea stadiului pregătirii unităților de învățământ 

pentru începerea anului școlar 2012-2013, 09-20 
septembrie 2013 

 
• IT2  Evaluarea   calităţii managementului unităţilor de 

învăţământ din județ/calitatea documentelor manageriale, 
controlul modului de   completare a documentelor 
şcolare/actelor de studii, realizarea planului de şcolarizare, 
4-15 noiembrie 2013 

 
• IT3    Controlul   activității de evaluare a rezultatelor 

elevilor, Evaluarea   calităţii managementului unităţilor de 
învăţământ din județ/ urmărirea rezultatelor la învățătură , 
2-13 decembrie 2013 

 
 
 



CONCLUZII INSPECȚII TEMATICE 
Aspecte pozitive desprinse din inspecțiile tematice: 

•Unitățile de învățământ sunt pregătite la nivelul  standardelor 
de calitate pentru desfășurarea în condiții optime a activității 
în anul școlar 2013-2014 
•Școlile își desfășoară activitatea corespunzător stategiei 
proiectate pentru anul școlar 2013-2014, aceasta fiind în  
acord cu strategia ISJ Ilfov și prefigurând o direcție corectă de 
dezvoltare instituțională  
•Calitatea managementului unităţilor de  învăţământ, din 
perspectiva urmăririi, controlului și evaluării  rezultatelor la 
învățătură ale elevilor, este conformă cu standardele în 
vigoare, impunându-se monitorizarea continuă și urmărirea 
implementării recomandărilor făcute pe parcursul inspecțiilor 
tematice  
 



CONCLUZII INSPECȚII TEMATICE 
Aspecte de îmbunătățit: 

•       existența încă, a  cadrelor didactice necalificate în mediul urban impune reconsiderarea politicii de 
resurse umane la nivelul managementului 
•În multe școli nu există graficul de lucru al conducerii unității de învățământ și al celorlalte 
compartimente, pe categorii de activități; se vor întocmi grafice complete de lucru. 
•nu s-au elaborat instrumente de monitorizare, de către directori, a obiectivelor/activităților propuse în 
planurile operaționale; se vor întocmi fișele de monitorizare a PDI. 
•nu sunt stabilite atribuțiile membrilor CA/comisiilor metodice/comisiilor pe probleme, ceea ce 
determină o slabă asumare a unor responsabilități, fiind afectată calitatea unor activități; se vor stabili 
atribuțiile membrilor comisiilor metodice/comisiilor pe probleme. 
•Planurile privind diminuarea absenteismului au pronunțat caracter teoretic, nu produc efecte; trebuie 
să se implementeze mai eficient, să se concentreze pe diminuarea absenteismului; se vor monitoriza 
toate activitățile cuprinse în planurile de diminuare a absenteismului iar raportarea se va face lunar în 
ședințele CA. 
•Slabă utilizare a instrumentelor de evaluare internă; evaluarea internă nu este sistematică, planificată; 
se produce doar la sfârșitul semestrului, activitățile remediale nemaiavând efectul scontat; se va acorda 
atenție maxima evaluării interne, inclusiv  prin utilizarea aplicației ARACIP. 
•Asistențele directorilor au , în multe cazuri, caracter formal, concluziile acestor asistențe nu se prezintă 
în consiliul de administrație, nu produc efecte în ceea ce privește creșterea calității actului didactic; 
directorii vor mări numărul asistențelor și vor utiliza concluziile pentru a crește calitatea actului didactic. 
•Planurile operaționale ale comisiilor metodice nu vizează explicit rezultatele la învățătură, respectiv 
rezultatele la examenele naționale, nu au în vedere indicatori pe baza cărora să se realizeze evaluarea 
internă a acestui domeniu; se vor completa planurile operaționale acordând atenție maximă domeniului 
”Eficacitate educațională”; raportările se vor concentra pe acest domeniu. 
 
 



INSPECȚII PENTRU REZOLVAREA PETIȚIILOR: 76 



INSPECȚII MINORITĂȚI (ROMI) 



STAT ĂRI ŞI APRECIERI 

ASPECTE POZITIVE 

Toate unitățile școlare cu  populație școlară  romă (procent de10% elevi romi) au realizat și  

implementează  Planului de acțiune privind incluziunea minorității rome și  Planul de desegregare 

în conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității romilor pentru perioada 2012-2020; 

Planul de dezvoltarea instituțională al unităților școlare conține o țintă strategică privind accesul 

egal la educație; 

Majoritatea școlilor au în planul managerial  un  obiectiv ce vizează  integrarea elevilor rromi, 

accesul egal la educație, reducerea abandonului/ absenteismului; 

S-a constatat aplicarea eficientă a curriculum-ului (planuri, programe, manuale, ghiduri 

metodologice etc.); 

În majoritatea școlilor au fost respectate măsurile privind desegregarea; 

Toți copiii de vârstă școlară de la nivelul comunității sunt integrați într-o formă de școlarizare în 

concordanță cu vârsta acestora; 

Există proiecte iniţiate de şcoală în vederea încurajării implicării/ participării tuturor elevilor 

şcolii la cursurile şcolare; 

În sem I, 2013-2014,  au fost efectuate 14 inspecţii pe problemele minorităţilor care au vizat: 

• Verificarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţamânt  ce desfășoară Programul ,,A doua șansă” în 

anul şcolar 2013-2014  

• Controlul modului în care se gestionează şi se implementează de către directorii  unităţilor de 

învăţământ  PROGRAMUL ,,A DOUA ŞANSĂ”  

•  Modul  în  care  unităţile de învăţământ respectă principiile educaţiei incluzive şi asigură egalitatea 

de şanse prin prevenirea şi combaterea fenomenului absenteismului şi abandonului şcolar  

 



STAT ĂRI ŞI APRECIERI 
ASPECTE  DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

 
Număr relativ mic de școli în care au fost implementate  programe de remediere a 

deficienţelor de învăţare, a absenteismului şi abandonului şcolar etc.; 

Graficul activităţilor extraşcolare și planificarea orelor de dirigenție nu conține, în 

toate școlile,  activităţi/teme privind  interculturalitatea/ incluziunea/diversitatea; 

Număr mic de  mediatori  școlari la nivelul județului Ilfov; 

Existența unui număr variabil de elevi aflați în abandon şi care înregistrează  

absențe; 

Numărul cadrelor didactice care au absolvit cursuri de educaţie incluzivă și 

educaţie interculturală, în vederea dezvoltării competențelor de lucru cu elevii rromi 

și cu şi cei aflaţi în situație de risc de abandon,  este relativ mic; 

Participare scăzută la concursuri și olimpiade a elevilor de etnie rroma 

(participare doar la concursurile sportive și de muzică); 

Asigurarea sustenabilităţii proiectelor care au fost în derulare și care au avut 

impact pozitiv asupra educabililor; 

Creșterea numărului de acțiuni  care să vizeze dezvoltarea  comunităţii rrome, 

prin școală;  promovarea valorilor şi cultivarea succesului individual(exemple de 

bună practică, întâlniri cu personalități de etnie rromă și care își asumă etnia). 

 

: 



MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE 
INSTITUȚIONALĂ  

ÎN CONTEXT DESCENTRALIZAT 
 



 
 
 

CALITATEA MANAGEMENTULUI UNITĂŢILOR  DE  
ÎNVĂŢĂMÂNT  ŞI  A  SERVICIILOR  

EDUCAŢIONALE  
  
  Calitatea instituţiei de învăţământ ( cultura 

organizaţională, structură, sisteme, facilităţi, 
management, resurse umane) este determinată de 
calitatea proceselor ( folosirea resurselor, proceduri, 
informaţii, organizarea proceselor) şi de calitatea 
serviciilor organizaţionale (îndeplinirea cerinţelor 
beneficiarilor interni şi externi) 

 

 



 
CONCLUZII 

privind calitatea unităților de învăţământ din județul Ilfov, desprinse 
în urma inspecțiilor-sem I 

1. DOMENIUL: STRUCTURA DE CONDUCERE  
 Indicator: Cadrul legal al unității de învățământ  

•Realizat corect de către toate unitățile de învățământ. 
Recomandări: 
•Regulamentul intern va fi actualizat anual, completat cu anexe (Cod etic), discutat mai 
des cu elevii și părinții; sprijin real în instaurarea în școli a disciplinei asumate , în 
reducerea absenteismului 
Indicator: Consiliul de Administrație 
•Realizat la nivel acceptabil de majoritatea unităților de învățământ, la nivel optimal de 
aproximativ 20% din unitățile de învățământ 
•Există unități care nu au în structură membrii din Consiliul local (nu s-au nominalizat) 
•Prezența partenerilor la ședințe este inca foarte redusă 
•Nu sunt stabilite atribuțiile membrilor 
Recomandări: 
•Nominalizarea tuturor membrilor 
•Implicarea tuturor membrilor CA în definirea și implementarea strategiei instituționale, 
în dezvoltarea organizației școlare, în satisfacerea nevoilor și beneficiarilor educației 
•Stabilirea atribuțiilor 
 

 



2. DOMENIUL: PROCESE DE MANAGEMENT 

Indicator: Orientarea procesului/  preocuparea pentru  
îmbunătățirea proceselor și  dezvoltarea de strategii adecvate  

• indicator  realizat la nivel mediu de majoritatea unităților de 
învățământ, restul implementându-l aleator, sub nivelul 
standardelor.  

Recomandări: 

•Se vor construi și utiliza instrumente de monitorizare, se vor 
face evaluări periodice de către toți cei care monitorizează 
procesele (membrii Consiliului de Administrație ) 

•Se vor dezvolta strategii de îmbunătățire a proceselor de 
management 

•Directorul  este direct responsabil de procesul de monitorizare 
și autoevaluare 

 



2. DOMENIUL: PROCESE DE MANAGEMENT 

Indicator: Planificare/ Unitatea de învățământ are o politică foarte clară privind 
procesele de planificare, monitorizare și autoevaluare/ PDI-ul și planul operational  
anual  și semestrial sunt definite ca responsabilități ale managementului 
• indicator realizat la nivel optimal de majoritatea unităților de învățământ, la nivel 
minimal de restul   
Recomandări: 
•Implicarea contabilului în stabilirea bugetului vizat de PDI, planuri operaționale, 
precizarea resurselor financiare pentru toate activitățile proiectate 
•Planurile operaționale se structurează în acord cu domeniile, criteriile și descriptorii 
specificate de legea calității 
Indicator: Implementarea planurilor operaționale și monitorizarea progresului/ 
școala are un sistem de monitorizare și un set de indicatori, există proceduri pentru 
monitorizare 
•Acest indicator este insuficient realizat în ceea ce privește monitorizarea pe bază de 
inducatori, unitățile de învățământ realizând implementarea planurilor fără, însă, să 
utilizeze monitorizarea și evaluarea periodică a nivelului realizării obiectivelor în 
vederea actualizării. 
Recomandări: 
•Indicatorii de performanță se vor folosi consecvent în procesul de monitorizare ; se 
vor stabili clar atribuțiile pe monitorizare 
•Realizarea și utilizarea fișei de monitorizare pe un grafic bine stabilit 
•Actualizarea periodică a strategiilor în funcție de nevoi 
 
 



2. DOMENIUL: PROCESE DE MANAGEMENT 

 

Indicator: Raportarea și schimbul de informații/Școala oferă 
rapoarte exacte în mod regulat actorilor-cheie,adaptate nevoilor 
acestora, precum și comunității 

•Acest indicator este realizat de toate unitățile de învățământ la 
un nivel mediu, existând limite ale rapoartelor, care nu realizează 
în toate cazurile o analiză comparativă, precum și superficialitate 
în discutarea rapoartelor cu beneficiarii și reprezentanții 
comunității. 

•Recomandări: 

•Realizarea procedurii de raportare și schimb de informații 

•Completarea sistematică a bazei de date/machetelor cu 
rezultate și transmiterea lor celor interesați 
 

 

 



3. DOMENIUL: RESURSE UMANE 
Indicator:  Politica școlii de dezvoltare a resurselor umane/ Școala are o 
politică de resurse umane, un plan de dezvoltare profesională continuă, 
politici și reglementări pentru personal, care respectă legislația muncii, în 
vigoare 
•indicator realizat la nivel minim spre mediu de majoritatea școlilor;  
•privind dezvoltarea resurselor umane, școlile nu au o strategie proprie de 
succes, mizând pe implicarea aleatorie a cadrelor didactice, în funcție de 
interes, în diversele programe existente în oferta MECTS, CCD, ISJ. Se constată 
lipsa planurilor individuale/de grup pentru dezvoltarea profesională continuă. 
Recomandări: 
•Se va acorda atenție sporită trainigurilor realizate la nivelul școlii; mai multe 
ateliere de lucru cu întreaga echipă de profesori 
•Realizarea procedurii privind dezvoltarea resursei umane prin activități 
furnizate de școală pe baza analizei de nevoi 
Indicator:  Există un buget corespunzător pentru planul de dezvoltare a 
resurselor umane 
•La nivelul unităților de învățământ nu există un buget alocat programelor de 
dezvoltare profesională a cadrelor didactice, chiar dacă uneori se solicită 
acest buget prin proiectul depus la Consiliul local 
 



3. DOMENIUL: RESURSE UMANE 
Indicator: Evaluarea performanței/ Evaluările anuale sunt obligatorii pentru toți angajații/ Se 
asigură și autoevaluarea 
•indicator  realizat în procent de 100% 
Recomandări: 
•Realizarea și respectarea procedurii de evaluare, cf OMECTS 6143/2011 
•Creșterea nivelului de exigență al structurilor manageriale în ceea ce privește evaluarea 
anuală și acordarea calificativelor, asigurând astfel un grad mai mare al responsabilizării 
personalului în eficientizarea propriei activități 
 
Indicator:  Formare/ Există o politică de training a personalului școlii și toți angajații participă 
la programe de training / Școala sprijină în mod activ dezvoltarea abilităților tuturor 
angajaților 
• indicator  implementat la nivel minimal în toate unitățile de învățământ, prin activitățile 
metodice desfășurate la nivelul comisiilor și catedrelor și prin consiliile profesorale cu temă. 
Cele mai multe activități au un format tradițional, ineficient (referate), nu asigură evoluția 
profesională decât în măsură foarte mică; lipsește de cele mai multe ori creativitatea, 
activitățile se țin din considerente pur statistice. 
Recomandări: 
•Se va acorda o mai mare atenție atelierelor de lucru organizate la nivelul școlii cu toată 
echipa (plan de dezvoltare cuprinzând țintele echipei de profesori, țintele catedrelor) 
  
 
 



3. DOMENIUL: RESURSE UMANE 
Indicator: Satisfacția cadrelor didactice, a elevilor cu privire la managementul organizației școlare, la 
prestația directorului 

 

• indicator  realizat de un număr redus de școli;  deși cultura autoevauării duce la creșterea reală a 

rezultatelor, puține sunt echipele manageriale care practică un management bazat pe feedbackul 

actorilor principali; cele mai multe școli evaluează destul de rar, constrânse de ARACIP sau de ISJ, 

satisfacția elevilor și a părinților, aproape deloc satisfacția cadrelor didactice. 

 

Recomandări: 

•Constituirea în fiecare școală a unei baze de chestionare de satisfacție pentru toate categoriile de 

actori, vizând domeniile funcționale ale școlii; aplicarea chestionarelor conform unui grafic prestabilit; 

realizarea analizei, structurarea concluziilor; propunerea unor măsuri remediale în funcție de rezultate  

 
 

 
 



 

 

DIRECTORII  

UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 





Evoluția încadrării unităților de învățământ 
cu personal de conducere 



Experți în management educațional: 190 experți înscriși în 
Registrul Național al experților 



DEZVOLTAREA RESURSEI 
UMANE 



 
-   îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de  formare 
continuă; 
-   facilitarea accesului la educaţie şi formare continuă; 
-   deschiderea sistemului de formare continuă către spaţiul 
european; 
Programele  propuse pentru atingerea obiectivelor au fost:  
- programe de formare continuă iniţiate de MEN pentru 
susţinerea schimbărilor apărute în sistem; 
- formarea continuă ofertată de CCD Ilfov şi alte instituţii 
abilitate în domeniu pe baza nevoilor de formare identificate 
la nivel de judeţ; 
     - continuarea programelor de formare continuă în 
parteneriate internaţionale; 

 
 
În semestrul I al  anului şcolar 2013 – 2014, strategia Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Ilfov, privind activitatea de dezvoltare profesională 
continuă s-a bazat pe: 

 



Definitivat 

Sesiunea 

   2014 

  Gradul 

Didactic II 

Sesiunea 

   2014 

Gradul 

Didactic II 

Sesiunea 

   2015 

                          Gradul didactic I 

Seria 2013 Seria 2014 Seria 2015  Seria 2016 

    146       17        92        71      61       9      92 

4. Perfecţionarea prin grade didactice 
Înscrierea la grade didactice: 

 



  Definitivare în 

învăţământ – 

sesiunea 2014 

  

Gradul didactic II 

  

  

Gradul didactic I 

  

  

TOTAL 

  

Sesiu 

nea 

2014 

Sesiu 

nea 

2015 

Seria 

2013 

Seria 

2014 

Seria 

2015 

Seria2

016 

  

Inspecţii 

efectuate de 

inspectorul 

şcolar de 

specialitate 

25 2 47 16 40 25 9 164 

Inspecţii 

efectuate de 

cadre 

didactice 

metodiste 

I.S.J 

9 19 4 2 2 4 - 40 

TOTAL: 34 21 51 18 42 29 9 204 

Situaţia statistică a inspecţiilor  





Prin Ordinul MECTS nr.5553/07.octombrie 2011 a fost aprobată 
Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului de 
scurtă durată,realizat prin colegiul cu durata de de trei ani sau a institutului 
pedagogic cu durata de trei ani,cu ciclul I de studii universitare de 
licență,pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. 
          În etapa a III-a de aplicare a Ordinului MECTS nr.5553/2011 au fost 
depuse 30 de dosare,care au fost înaintate centrelor universitare stabilite de 
MEN,pentru evaluare.  

Recunoaștere și echivalare studii 



- efectuarea analizei de nevoi privind perfecţionarea/formarea continuă ; 
- documente specifice privind activităţile de perfecţionare/formare continuă, 
monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate în acest domeniu; 
- organizarea cursurilor de formare pentru metodiştii ISJ Ilfov; 
- monitorizarea desfășurării inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea 
gradelor didactice; 
- organizarea de cursuri de pregătire pentru cadrele didactice înscrise la 
examenul de definitvat; 
- proiectarea inspecţiei tematice de perfecţionare şi desfăşurarea acesteia 
conform graficului aprobat în Consiliul de Administrație al ISJ  Ilfov. 
- reactualizarea bazei de date a cadrelor didactice din unităţi care au participat 
la examenele pentru obţinerea gradelor didactice. 

Propuneri privind eficientizarea activităţii de 
perfecţionare/formare continuă 



ASIGURAREA CALITĂȚII 



AUTOEVALUARE 

• Unitățile de învățământ au triansmis la ISJ Ilfov și la ARACIP, Raportul Anual de Evaluare 
Interna a calitatii educatiei (RAEI), acestea fiind utilizate pentru descrierea stării calității 
educației (rezultatele fiind făcute publice prin Barometrul Calitatii Educatiei) 

• În sem I al anului scolar 2013-2014, toate unitățile de învățământ preuniversitar și-au 
inițializat RAEI și și-au încărcat Baza de date a școlii, utilizând aplicatia 
https://calitate.aracip.eu.  

• Menționăm că există diferențe mari între unitățile de învățământ cu privire la gradul de 
încărcare a datelor în aplicație (cele mai multe unități au grad redus de încărcare; există 
unități care nu și-au încărcat deloc datele) - în conformitate cu prevederile art. 97 din 
Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 11 din OUG Nr. 
75/2005, privind Legea Calitatii Educatiei, directorul unității de învățământ răspunde de 
introducerea datelor și de corectitudinea acestora. 

• Bazele de date ale școlilor sunt folosite pentru evaluarea și îmbunătățirea calității 
educației la nivel de furnizor de educație (școală) și de sistem (atât de ISJ Ilfov cât și de 
ARACIP) 

https://calitate.aracip.eu/


FORMAREA MEMBRILOR CEAC DIN 
ȘCOLI  

• Fiecare unitate cu personalitate juridică a beneficiat de 
formarea unui membru CEAC pentru utilizarea aplicației 
https://calitate.aracip.eu, prin proiectul "Sprijin pentru 
unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare 
internă a calității educației" (POSDRU/85/1.1/S/55668), co-
finantat din Fondul Social European prin POS-DRU 



VIZITE EXTERNE ARACIP ÎN 
JUDEȚUL ILFOV 

• Hotărârea nr.3/17.02.2014 – Liceul Tehnologic ”Vintilă Brătianu”, 
toți descriptorii îndepliniți pentru autorizarea unei noi calificări 

 
Nr. 
Cr
t. 

Denumire 
unitate de 

învăţământ 

Denumire 
persoană 
juridică 

Adresa/ 
telefon/fax 

Nivel de 
învăţămâ

nt/ 
Nivel de 
calificare 

Domeniul/ 
Profilul 

Domeniul 
pregătirii de 

bază 

Calificarea 
profesională 

Tip 
evaluare 
externă 

1 

Liceul 
tehnologic 
„VINTILĂ 

BRĂTIANU” 

  

Comuna 
Dragomireşti 

Vale,  
Str. Micşunelelor 

nr. 165,  
tel. 

021/4367190,                 
grscvintilabratian

u@yahoo.com      

Postliceal/ 
Nivel 3 
avansat 

Industrie 
alimentară 

  

Tehnician 
controlul 

produselor 
agro-

alimentare 

Autorizare 
  

mailto:grscvintilabratianu@yahoo.com
mailto:grscvintilabratianu@yahoo.com


Hotărârea nr.4/24.02.2014 

• Școala Primară ”Școlar AS”, Monitorizare pentru schimbarea spațiului 
școlar; 1 descriptor neîndeplinit (resurse umane), remediat ulterior  

 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
unitate de 

învăţământ 

Denumire 
persoană 
juridică 

Adresa/ telefon/fax 

Nivel de 
învăţământ 

  

Domeniul/ 
Profilul 

Domeniul 
pregătirii de 

bază 

Calificarea 
profesională 

Tip evaluare 
externă 

1 
 Școala primară  

„ȘCOLAR AS” 
  

Localitatea Voluntari,  
Str. Eroilor nr. 6-8 

Primar       Monitorizare 



Hotărârea nr. 5/06.03.2014 

• Grădinița Tinkerbell, toți descriptorii îndepliniți 
pentru acreditare  

 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
unitate de 

învăţământ 

Denumire 
persoană juridică 

Adresa/ 
telefon/fax 

Nivel de 
învăţământ 

  

Filieră/Prof
ilul 

Domeniul 
pregătirii de 

bază 

Calificarea 
profesională/ 
Specializare 

Tip evaluare 
externă 

1 
Grădinița  

„Tinkerbell” 

SC Grădiniţa 
Tinkerbell SRL 

Orașul Voluntari,  
Str. Erou Iancu 
Nicolae nr. 6,  

Tel. 021/2674027, 
gradinita_tinkerb
ell@yahoo.com  

Preșcolar  Acreditare  

mailto:gradinita_tinkerbell@yahoo.com
mailto:gradinita_tinkerbell@yahoo.com




 





ÎN CONCLUZIE, 

Rapoartele evidenţiază următoarele elemente pozitive: 
 

Preocuparea conducerii unităţilor de învăţământ pentru crearea unui climat de muncă 

eficient; 

Implicarea resurselor umane (cadre didactice, elevi) în proiecte locale, naţionale, europene 

în domeniul educaţiei; 

Cuprinderea în planurile de dezvoltare instituţională a şcolilor din judeţ  a iniţiativelor care 

au ca “ţintă” programele recuperatorii; 

Participarea elevilor, în număr mare,  la activităţile extraşcolare organizate de şcoală; 

Implicarea elevilor în actul propriu-zis al învăţării prin introducerea unor metode activ-

participative; 

Îmbunătăţirea mediului şcolar prin antrenarea colectivelor de elevi în amenajarea spaţiilor  

de învăţare; 

Întocmirea documentelor de proiectare didactică în conformitate cu prevederile 

curriculumului naţional de către majoritatea cadrelor didactice; 

Extinzând analiza calităţii prestaţiei didactice la toate segmentele de vârstă se poate 

aprecia, prin raportare la anul şcolar precedent, o creştere a numărului de cadre didactice 

cu pregătire de specialitate bună şi foarte bună, care şi-au dezvoltat şi perfecţionat noile 

competenţe cerute de reformă, le aplică preponderent şi obţin rezultate bune şi foarte bune.  



Departamentul  
PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE 



Realizarea documentelor necesare finalizării proiectelor cofinanţate din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în care ISJ Ilfov este 
beneficiar direct sau partener 

a. POSDRU/85/1.1/S/64159 „Metode şi instrumente noi pentru formarea 
competenţelor elevilor în managementul vieţii personale. Platformă digitală 
interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu” – Depunerea 
Cererii de rambursare nr. 8 

b. POSDRU/90/2.1/S/63840 „ Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ 
profesional și tehnic pe piața muncii ”- Elaborarea documentelor aferente Cererii 
de rambursare nr. 3 

c. POSDRU/91/2.2/S/64110 POSDRU „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru 
prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”– finalizat (se elaboreaza documente pentru 
cererile de rambursare) – Depunerea Cererii de rambursare finale (de către ISJ 
Dâmbovița în colaborare cu ISJ Ilfov) 

d. POSDRU/87/1.3/S/63641 „Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea 
competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar” – finalizat (se elaborează documente pentru cererile de 
rambursare) – Depunerea Cererii de rambursare nr. 3 (de către Universitatea 
Româno Americană cu ISJ Ilfov) 

 



Participarea la realizarea altor proiecte cofinanţate din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 
a. POSDRU/87/1.3/S/63641 „Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar” – 

Asigurarea sustenabilității prin activități specifice 

b. POSDRU/85/1.1/S/60817 Promovarea și stimularea performanței școlare pentru elevii din 

învățământul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile – Selectarea grupului țintă 

în vederea premierii 

c. POSDRU/55/1.1/S/35279 "Un învățământ performant bazat pe decizii fundamentale - 

Strategii de valorificare a evaluărilor internaționale privind rezultatele învățării" – 

Realizarea grupului țintă și participarea la programele de formare 

d. POSDRU/90/2.1/S/63742 VIA-Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare – drumul 

către succesul profesional – Asigurarea sustenabilității proiectului prin promovarea 

noului serviciu menit să contribuie la consolidarea activităților de consiliere și orientare 

în sistemul național de învățământ 

e. POSDRU 87/21.3/S/63931 – Banca de date națională a formării continue a personalului 

didactic din învățământul preuniversitar – Participarea la programul de formare 

 



 

Implementarea proiectului Leonardo da Vinci LLP-

LdV/VETPRO/2013/R0/229 „Îmbunătățirea competențelor digitale pentru 

profesioniștii din educație în scopul obținerii performanței elevilor” 

 

• Încheierea contractului cu ANPCDEFP 

• Selectarea grupului țintă (15 persoane: profesori metodiști, 
directori ai unităților de învățământ, inspectori școlari din București 
și județul Ilfov) 

• Realizarea pregătirii lingvistice, pedagogice și culturale 

• Participarea la prima mobilitate din cadrul proiectului la Roma 
(Italia), în perioada 18 noiembrie – 1 decembrie 2013  

• Realizarea rapoartelor individuale de activitate 

 



VIZITE DE LUCRU 
Nr. 
crt. 

Țara 
Perioada 
deplasării 

Scopul deplasării 
Persoanele participante din cadrul 

instituției 
Sediul instituției 

partenere 
Rezultate / acțiuni desfășurate 

1 Lituania 2-6 
septembrie 
2013 

Participarea la cursul Grundtvig 
Ro/2012/107/009 

Școala nr. 1 Voluntari 
MĂRCULESCU CRISTINA 

RWCT International 
Consortium Vilnius 

Abilitarea cu strategii de motivare 
a adulților de a participa la 
schimburi de experiență 
profesionale pe tot parcursul vieții 

2 Grecia 22-27 
septembrie 
2013 

Proiectului Comenius Influence 
of the weather on the natural 
and urban landscape of 
different European regions 
COM/12/PM/703/IF/ES 

Liceul Tehnologic Vintilă Brătianu 
Dragomirești Vale 
DRĂGUȚ ALEXANDRA 
NĂSTĂILĂ PAULA 

Kilkis Abordarea problematicii influenței 
apei asupra Europeiș priorități și 
posibilități de acțiune 

3 Italia 18 
noiembrie 1 
decembrie 
2013 
  

Leonardo da Vinci 
Îmbunătățirea competențelor 
digitale pentru profesioniștii în 
educație în scopul obținerii 
performanței elevilor 
LLP-LdV/VETPRO2013/RO/229
  

SIMION CONSTANTIN 
STANCU CATERINA 
GHEORGHIȘOR MARIA  
GĂNESCU CORNEL  
CODREANU COCA 
CRISTESCU MIHAIL 
FUFĂ MARIA MARINELA 
ȘOROP LIDIA 
MIHAI NINA 
APOSTOL MIHAI 

Agenția Formativă 
Albafor, Albano 
Latziale 

Pregatirea profesionala a 
inspectorilor si metodistilor din 
judetul Ilfov si din Bucuresti, in 
sensul dobandirii de noi cunostinte 
si al formarii de noi competente 
digitale 

4 Italia 2-15 
decembrie 
2013 

Leonardo da Vinci Dezvoltarea 
competenţelor cadrelor 
didactice în utilizarea metodelor 
alternative de învăţare în 
procesul educaţional, pentru a 
contribui la reducerea 
abandonului şcolar 
LLP-LdV/VETPRO/2013/R0/250 

PETRE ANGELA 
DOGARU ION 
BULEU AUREL 
DAVID BIANCA 
MINCU RĂDIȚA 

Agenția Formativă 
Albafor, Albano 
Latziale 

Abilitarea cu metode alternative de 
predare în vederea 
reducerii/prevenirii fenomenului 
de părăsire timpurie a școlii 

5 Franța 9-12 
decembrie 
2013 

Participare la activitățile 
proiectului multilateral 
Comenius Different words 
under the same sun 

Școala nr. 1 Voluntari 
LUPU MARIAN 
SACALERUS OANA 
ION FEVRONIA 
PĂPĂLĂU LUCICA 
CORHA SORINA 
PETRACHE GEORGETA 
TOMOIAGĂ ELENA 
POPESCU BEATRICE 

Ecole Elementaire 
Publique Jean Jaures 
17, Rue Richeileu 
69100 Villeurbanne 

Familiarizarea cu sistemul de 
învățământ francez, cu obiceiurile 
și tradițiile acestora 
Participarea la work-shopuri pe 
tema egalităților de șanse 



Promovarea unor programe de mobilități sau 
parteneriat 

- Educatie learning by doing – oportunitati in programele 
nationale si internationale Junior Achievement Romania  

- E-twining – proiecte internaționale de colaborare 

- Noul program Erasmus + (2014-2020) 

 

 

 

    



MINORITĂŢI 

Departamentul Curriculum şi controlul asigurării calităţii 



ŞCOLI CU POPULAŢIE RROMĂ DE PESTE 10% 

Numărul elevilor  rromi = 3357 (1774 fete şi 1583 băieţi) 

Număr elevi care își asumă etnia: 2384, număr elevi rromi identificați: 973 

 

Şcoli în care se desfășoară programul ,,A DOUA ŞANSĂ”: Liceul Teoretic ,,Alexandru 

Rosetti,, Vidra (86 cursanți); Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale (40 

cursanți); Școala gimnazială nr. 3 Sintești –Vidra (20 cursanți);; Școala gimnazială nr. 1 

Pantelimon (153 cursanți);, Şcoala gimnazială nr. 1, Buftea (50 cursanți).  

Total cursanți: 349. 

 



 Consfătuirea Judeţeană pe Problemele Minorităţilor şi Programul A doua Şansă, 
01.10.2013, sediul ISJ Ilfov. 

 În 17 unităţi şcolare au fost efectuate acţiuni în scopul prevenirii segregării la grupe/clase 
“de început“ (clasa pregătitoare, clasa I, clasa a V-a), pentru anul şcolar 2013-2014 şi 
acţiuni pentru desegregarea grupelor/claselor/unităţilor de învăţământ existente în anul 
şcolar anterior.  

 Participarea celor doi inspectori şcolari şi a reprezentantului CJRAE la seminarul din 
cadrul Campaniei “Hai la şcoală” iniţiată de Reprezentanţa UNICEF în România, MEN – 
Direcţia Generală de Învăţământ în Limbile Minorităţilor, ISE, CEDU 2000+, Agenţa 
„Împreună”, Holt România şi CRIPS în perioada 20-22.11.2013, Sinaia. 

                           IMPORTANŢA MEDIATORULUI ÎN ŞCOALĂ 

 

 

 

Metodologia de identificare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în care se impune 
furnizarea serviciilor de mediere şcolară (ANEXA 1 la O.M.E.C.T. nr. 1539/10.07.2007) 

 

 

 

Cereri argumentate către ISJ/ Consiliul local/CJRAE privind înfiinţarea postului de mediator 
şcolar (Şcoala gimnazială nr. 1, Cernica; Şcoala gimnazială nr. 2, Tînganu, Cernica; 
Şcoala gimnazială nr. 3, Bălăceanca, Cernica; Şcoala gimnazială nr. 1, Găneasa; Şcoala 
gimnazială nr. 1, Ştefăneştii de Jos).  
 

 

 



Proiecte implementate în anul școlar 2013-2014 în școlile cu  

populație școlară rromă: 

 

• Program  ,,Școală după Scoală,, - parteneriat între Şcoala gimnazială “Ion Vişoiu”, 

Chitila (structura  ,,Ion Olteanu,,) şi Asociaţia “Preţuieste clipa”, Biserica ,,Ion 

Botezatorul,, si After School-ul ,,Media zece,, -  20 de elevi, nivel I-IV; 

• Program  ,,Școală după Scoală,, -parteneriat între Şcoala Gimnazială “Ion Vişoiu”, 

Chitila (structura  ,,Ion Olteau,,)  şi Asociaţia “Acuma”, Grup tinta- 15 de elevi, nivel I-

IV; 

• Campania ,,Hai la școală,, proiect finantat UNICEF in parteneriat ISE, MEN, Centrul 

Educația 2000+, Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale(CRIPS) și 

Alianță Civică a Romilor din România (ACRR) și Alianța, Holt România și Agenția de 

Dezvoltare Comunitară ,,Împreună,, se implementează în urmatoarele unități scolare: 

Școala gimnazială nr. 2 Jilava, Școala gimnazială nr. 1 Buftea, Școala gimnazială nr. 3 

Sintești-Vidra; 

•  ,,Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii,,-parteneriat între  Școala gimnazială 

nr. 2 Jilava și Fundația ,,Delta,, - grupul țintă – 26 elevi (cls.I-VIII). 

 



Proiecte implementate în anul școlar 2013-2014 în școlile cu  

populație școlară rromă: 

 

• Program  ,,Școală după Scoală,, - parteneriat între Şcoala gimnazială “Ion Vişoiu”, 

Chitila (structura  ,,Ion Olteanu,,) şi Asociaţia “Preţuieste clipa”, Biserica ,,Ion 

Botezatorul,, si After School-ul ,,Media zece,, -  20 de elevi, nivel I-IV; 

• Program  ,,Școală după Scoală,, -parteneriat între Şcoala Gimnazială “Ion Vişoiu”, 

Chitila (structura  ,,Ion Olteau,,)  şi Asociaţia “Acuma”, Grup tinta- 15 de elevi, nivel I-

IV; 

• Campania ,,Hai la școală,, proiect finantat UNICEF in parteneriat ISE, MEN, Centrul 

Educația 2000+, Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale(CRIPS) și 

Alianță Civică a Romilor din România (ACRR) și Alianța, Holt România și Agenția de 

Dezvoltare Comunitară ,,Împreună,, se implementează în urmatoarele unități scolare: 

Școala gimnazială nr. 2 Jilava, Școala gimnazială nr. 1 Buftea, Școala gimnazială nr. 3 

Sintești-Vidra; 

•  ,,Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii,,-parteneriat între  Școala gimnazială 

nr. 2 Jilava și Fundația ,,Delta,, - grupul țintă – 26 elevi (cls.I-VIII). 

 



    Trebuie să fim conştienţi şi chiar mândri că 

lucrăm în cel mai mare sistem din orice ţară, 

sistemul de învăţământ! Beneficiarii muncii 

noastre – elevul, părintele, autoritatea locală, 

agenţii economici – trebuie să primească de 

la noi mesajul unei instituţii serioase, care îşi 

vede de drum chiar în condiţiile în care apar 

momente de înnoire şi de readaptare la 

progresul şi cerinţele societăţii.  

 



Vă mulţumesc! 


