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I. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
Semestrul I, an școlar 2018-2019



REȚEAUA ȘCOLARĂ

Tip 
invatamant Nivel de invatamant

2018 - 2019 2019 - 2020

Total PJ an 
curent

PJ urban an 
curent

PJ rural an 
curent

Arondate an 
curent

Arondate 
urban an 

curent

Arondate 
rural an 
curent

Total PJ an 
viitor

PJ urban 
an viitor

PJ rural an 
viitor

Arondate an 
viitor

Arondate 
urban an viitor

Arondate 
rural an 

viitor

MASA Preșcolar 13 10 3 79 17 62 13 10 3 79 17 62
MASA Primar 0 0 0 20 4 16 0 0 0 20 4 16
MASA Gimnazial 46 11 35 15 1 14 46 11 35 15 1 14
MASA Liceal 17 6 11 1 0 1 17 6 11 1 0 1
MASA Postliceal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASA Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPECIAL Preșcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Gimnazial 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
SPECIAL Liceal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Postliceal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRA Palatul copiilor 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

EXTRA Centru Județean de 
Excelență 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRA Clubul copiilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRA Club sportiv şcolar 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 79 29 50 115 22 93 79 29 50 115 22 93

CENTRALIZATOR COMPARATIV REȚEA ȘCOLARĂ
2018-2019  -2019-2020
ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT



Rețeaua școlarăCENTRALIZATOR COMPARATIV REȚEA ȘCOLARĂ
2018-2019  -2019-2020

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Tip 
invatamant Nivel de invatamant

2018 - 2019 2019 - 2020

Total PJ an 
curent

PJ urban an 
curent

PJ rural an 
curent

Arondate an 
curent

Arondate 
urban an 

curent

Arondate 
rural an 
curent

Total PJ an 
viitor

PJ urban 
an viitor

PJ rural an 
viitor

Arondate an 
viitor

Arondate 
urban an 

viitor

Arondate 
rural an 

viitor
MASA Preșcolar 31 19 12 0 0 0 32 19 13 0 0 0
MASA Primar 14 6 8 0 0 0 14 5 9 0 0 0
MASA Gimnazial 7 6 1 0 0 0 8 7 1 0 0 0
MASA Liceal 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
MASA Postliceal 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
MASA Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPECIAL Preșcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Liceal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Postliceal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIAL Profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRA Palatul copiilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRA Centru Județean de 
Excelență 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRA Clubul copiilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRA Club sportiv şcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 34 22 0 0 0 58 34 24 0 0 0



Rețeaua școlară

Nivel de învățământ Elevi înscrişi la început de an          2018 
- 2019

Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului 
I, 2018 - 2019

semestrul 1 2018-2019 Total Total

Preşcolar TOTAL 8780 8826

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 18806 18614

Gimnazial total cls V-VIII 12574 12244

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 4653 4403

Liceal SERAL cls IX-XIV 1920 1698

Profesional TOTAL 455 442

Postliceal TOTAL an I 158 159

Postliceal TOTAL an II 109 106

A doua şansă primar TOTAL cls I-IV 120 120

A doua şansă secundar inferior TOTAL cls V-VIII 234 234

TOTAL: 47809 46846

Elevi înscriși la începutul anului școlar 
2018-2019

Elevi rămași la sfîrșitul semestrului I –
an școlar 2018-2019



RESURSE UMANE

 Compartimentul Managementul resurselor umane a urmărit realizarea unei gesti
onări corecte şi eficiente a resurselor umane din reţea, precum şi antrenarea co
nducerilor unităţilor de învăţământ în rezolvarea cu promptitudine a situaţiilor p
rivind încadrarea, apărute în cursul anului şcolar, aplicând prevederile ale O.M.E.
N. nr. 5460/12.11.2018 și în conformitate cu OMECTS 5625/2012 pentru unităţ
ile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar ilfovean.

 Situaţia statistică a încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic:
 3526,70 la nivelul consiliilor locale;
 136 la nivelul Consiliului Judeţean;   
 57 la nivel MEN. 

ASIGURAREA PERSONALULUI 
DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ILFOVENE



Resurse umane

Creșterea normelor finanțate de la Consiliile locale 



Resurse umane
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Resurse umane
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Resurse umane

TENDINȚE
ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

An școlar Total 
norme

Norme 
titulari

% Suplinitor
i calificați

%

Personal 
fără 

studii 
corespun
zătoare 
postului

%

2015-2016 2635,1 2034,69 77,21 447,34 16,98 153,07 5,81

2016-2017 2675,02 2047,13 76,53 474,72 17,75 153,17 5,73

2017-2018 2786,25 1757,57 63,08 495,68 17,79 148,53 5,33

2018-2019 2917,45 1885 64,61 490,45 16,81 168 5,76

Niveluri procentuale în ușoară scădere pentru încadrarea cu titulari și personalul calificat



Resurse umane

Etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru
anul școlar 2019-2020 , desfășurate în semestrul I, 2018-2019

 Constituirea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar general.

 Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform 
prevederilor art.19 alin. (3) şi (4) din Metodologie.

Întocmirea, de către unitățile de învățământ:
 a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca

titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani şi
 a listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1

septembrie 2019, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și comunicarea
acestora la inspectoratul școlar:

a) pentru limită de vârstă;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.



Resurse umane

REVIZUIREA DECIZIILOR DE NUMIRE/TRANSFER/REPARTIZARE 

Promovare examenului de definitivat

SCHIMBAREA DENUMIRII  / RESTRUCTURARE

REVIZUIRE DOCUMENTE

schimbarea denumirii unităţii şcolare

REORGANIZARE CABINETE

Total

14

22

11

14

2

63



Resurse umane

STATISTICA PENSIONARI 2019

7 12
48

11 2

80

SOLICITĂ PENSIONARE ANTICIPATĂ
MENŢINEREA CA TITULAR PESTE VÂRSTA DE PENSIONARE
MENŢINEREA ÎN ACTIVITATE CA TITULAR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 ANI
PENSIONARE



Resurse umane

CONCLUZII

Tendinţa de reducere a numărului de posturi didactice încadrate cu personal didactic 
fără studii corespunzătoare postului, iniţiată cu 3-4 ani în urmă, în ciuda unei ușoare 

scăderi, rămâne încă un deziderat în condițiile în care oferta de cadre didactice 
calificate este din ce în ce mai redusă. 



Resurse financiare

Activitatea Biroului Contabilitate, Normare-
Salarizare, Tehnic-Administrativ



Resurse financiare

Activitatea financiar-contabilă și de salarizare 

ACTIVITATE CONTABILĂ – ISJ (înregistrare 
cronologică a operatiunilor contabile, efectuare plați 
și încasări prin casierie și bancă, elaborare situații 
financiare trimestrilae și anuale, oprețiuni CFP.

ACTIVITATE FINANCIAR BUGETARĂ – ISJ ILFOV + 3 UNITĂȚI SUBORDONATE + 78 DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT 
CU PJ (inclusiv CJRAE SI CSEI) + 23 UNITĂȚI PRIVATE ACREDITATE FINANTATE

(elaborare bugete, asistență tehnică pentru ANAF în vederea repartizării finanțării de bază, execuție bugetară, acordare 
finanțare de la bugetul statului către unități prin ISJ IF, monitorizare lunară a cheltuielilor, gestiune buget FOREXEBUG) . 

ACTIVITATE DE NORMARE SALARIZARE – Normare ISJ și unități de 
învățământ, validare fluxuri financiare EDUSAL .

GESTIUNE FINANCIARĂ DERULARE PROGRAME 
SOCIALE – Bani de liceu, Bursa profesională, Rechizite, 
Manuale, Naveta elevilor, EURO 200, Burse elevi R. 
Moldova.



Resurse financiare
Raport privind execuția cheltuielilor pe categorii de cheltuieli – ISJ Ilfov

INDICATORI Plăți efectuate de ISJ Ilfov - 2018 (lei)
10. Cheltuieli de personal 3.028.460,74

20. Bunuri si servicii 332.328,87
57. Asistență socială 249.619,85
71. Active nefinanciare 321.000,00

TOTAL CHELTUIELI SURSA A - Bugetul de stat
3.931.409,46

Resurse financiare



Resurse financiare
Raport privind execuția cheltuielilor pe categorii de cheltuieli și domenii funcționale – finanțare ISJ Ilfov către unități 2018

INDICATORI Plăți efectuate de unitățile de învățământ (masă+special) din 
finanțarea de la bugetul de stat – 2018 (lei)

10. Cheltuieli de personal 179.083.822,00
20. Bunuri si servicii -
57. Asistență socială 5.000,00
59. Alte cheltuieli, din care:

* Burse – Bani de liceu, Bursa profesionala
**   Fond handicap
***  Daune interese moratorii

835.349,00
559.121,00

59.929,00

65. Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 492.430,26
71. Active nefinanciare
85. Sume recuperate din plăți efectuate în anii precedenți

-
-2.094

TOTAL CHELTUIELI SURSA A - Bugetul de stat 181.033.557,26

Resurse financiare



Resurse financiare
Raport privind execuția Programelor - 2018

(Manuale, Euro 200, Examene naționale, burse)

Program

Nr. 
beneficiari

Personal 
(lei)

Bunuri şi servicii
(lei)

Asistenţă 
socială

(lei)

Alte ch. 
(lei) Capital Total

0 1 2 3 4 6 7+=2+3+4+5+6
Manuale şcolare 0 0 139772 0 0 139772
EURO 200 1 0 0 929 0 0 929
Transport elevi 0 0 0 0 0 0
Examene 
naţionale 542153 18648 20822 0 0 581623

Rechizite 
şcolare 0 0 0 0 0 0

Bani de liceu 262 0 0 0 275028 0 275028
Bursă 
profesională 490 0 0 0 560321 0 560321

Resurse financiare



Resurse financiare
Raport privind execuția cheltuielilor pe categorii de cheltuieli și domenii funcționale,

finanțare ISJ Ilfov activități autofinanțate 2018

INDICATORI Plăți efectuate (lei) - 2018
10. Cheltuieli de personal 36.071,00
20. Bunuri si servicii 591,43
57. Asistență socială -
59. Alte cheltuieli -
71. Active nefinanciare -
TOTAL CHELTUIELI SURSA E - Bugetul de stat (activități 
autofinanțate)

36.662,43

Resurse financiare



Finanțarea învățământului de stat - 2018 (mii lei)

Indicator bugetar
LEGEA BUGETULUI

nr. 2/2018 
-mii lei-

Bunuri si servicii 18.094 

Finanțarea învățământului
finanțarea de baza din cote defalcate TVA  

Finanțarea învățământului de particular acreditat - 2018 (mii lei)

LEGEA BUGETULUI
nr. 2/2018 
-mii lei-

Salarii, sporuri indemnizații și alte 
drepturi salariale în bani stabilite prin 
lege, precum și contribuțiile aferente 

acestora

11.110 

Bunuri si servicii 925

Resurse financiare



SALARIZARE-NORMARE

Activitate EDUSAL 2018

___________________________________________________________
1144 state de personal aprobate  (elaborate în cca 5.990 de versiuni)
1144 state de plată aprobate (elaborate în cca 3.120 de versiuni)

Salarizare-Normare



Tehnic-administrativ

Activitate privind achizițiile publice – analizează, centralizează și 
achiziționează necesarul materialelor de secretariat, administrație și 
gospodărești, de combustibil, de energie termică și electrică pentru 

inspectoratul școlar.

Activitatea privind investițiile - elaborează documentațiile tehnice 
pentru lucrările aprobate pentru inspectoratul școlar.

Activitatea privind investițiile - analizează documentațiile tehnice 
pentru lucrările de investiții transmise de UAT și propune prin  CA al ISJ 
Ilfov acordarea/neacordarea avizului privind oportunitatea investitiei

Tehnic- Administrativ



Tehnic-administrativ

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII

Derularea achizițiilor cu privire la buna desfăsurare a activității curente a ISJ Ilfov:
- Furnituri de birou - procedură de achiziție directă derulată prin SEAP;

- Bonuri valorice pentru carburanți auto - procedură de achiziție directă derulată prin SEAP;
- Materiale de curățenie - procedură de achiziție directă derulată prin SEAP;
- Servicii de medicina muncii - procedură de achiziție directă derulată prin SEAP;
- Servicii de certificare a semnăturii electronice - procedură de achiziție directă derulată prin SEAP;
- Diverse obiecte de inventar - procedură de achiziție directă derulată prin SEAP;
- Materiale consumabile și piese de schimb pentru copiatoare, imprimate, fax - procedură de achiziție directă derulată prin SEAP;

Tehnic- Administrativ



Tehnic-administrativ

 Colaborarea cu M.E.N. în iniţierea, Proiectelor de investiții pentru construirea de
grădinițe cu program normal (Finanțare prin Banca Mondială)

Propuneri proiecte investiții noi – Grădinițe cu PN:
1. Chitila Stadiul : avizare educațională pentru Proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ

CU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE GRUPĂ

2. 2. Buftea – Stadiul : avizare educațională pentru Proiectul CONSTRUIRE
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE GRUPĂ

Tehnic- Administrativ



Tehnic-administrativ

Nr 
crt

UAT 
solicitant

Denumire unitate pentru 
care se solicita aviz 

Tip unitate pentru care se 
solicita aviz 

(cresa/gradinita/ 
scoala/campus/alte)

Obiectul solicitarii (corp 
nou/extindere/ reabilitare/alte)

Tipul de finantare (fonduri 
nerambursabile/ finantare 

proprie/alte)

1 BRĂNEȘTI Colegiul Silvic “Theodor 
Pietraru” colegiu Reabilitare corp C1, C3 , C4

POR/2016/3/3.1/B/1/7– Axa 
prioritară 3, Prioritatea de 

investiții 3.1, Operațiunea B 

2 BRĂNEȘTI Liceul Tehnologic “Cezar 
Nicolau” . liceul Reabilitare corp C1, C5

POR/2016/3/3.1/B/1/7– Axa 
prioritară 3, Prioritatea de 

investiții 3.1, Operațiunea B 

3 DOMNEȘTI
Grădinița nr.3, local nou cu 

destinația Școala după 
școală 

grădiniță

Demolarea clădirii Grădiniței nr.3 din 
Comuna Domnești Județul Ilfov, în vederea 

executării pe acest amplasament a unui 
local nou cu destinația Școala după școală 

Bugetul local

4 BUFTEA Școala Gimnazială nr.1 școală gimnazială

EXTINDERE CU SĂLI DE CLASĂ, ANEXE, SALĂ 
DE SPORT ȘI DOTAREA ACESTORA pentru 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BUFTEA, 
JUDEȚUL ILFOV

P.O.R. Axa 10.1

 Colaborarea cu o parte din UAT-uri cu privire la acordarea avizelor de oportunitate în iniţierea proiectelor
POR care vizează dezvoltarea bazei materiale în domeniul educației la nivelul localităților:

Tehnic- Administrativ



Tehnic-administrativ

Nr crt UAT solicitant
Denumire unitate pentru 
care se solicita aviz 

Tip unitate pentru care 
se solicita aviz 
(cresa/gradinita/ 
scoala/campus/alte)

Obiectul solicitarii (corp nou  

Tipul de finantare 
(fonduri 
nerambursabile/ 
finantare 
proprie/alte)

5 CHITILA
Școală primară și gimnazială 

nouă
Școală primară și 

gimnazială 

CONSTRUIRE ȘCOALĂ 
PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ 

ÎN  ORAȘUL CHITILA, 
JUDEȚUL ILFOV

P.O.R. Axa 10.1

6 JILAVA
Școala Gimnazială nr.1 din 
comuna Jilava județul Ilfov

școală gimnazială

Reabilitare, modernizare și 
dotare Școala Gimnazială 

nr.1 din comuna Jilava 
județul Ilfov

P.O.R. Axa 10.1

7 JILAVA
Școala Gimnazială nr.2 din 
comuna Jilava județul Ilfov

școală gimnazială

Reabilitare, modernizare și 
dotare Școala Gimnazială 

nr.2 din comuna Jilava 
județul Ilfov”.

P.O.R. Axa 10.1

8 VOLUNTARI
 Școala Gimnazială Nr. 2, 
Orașul Voluntari, județul 

Ilfov
școală gimnazială

Extinderea spațiului Școlii
Gimnaziale Nr. 2, Voluntari,
prin construirea unui corp
de clădire având ca
destinație desfășurarea
activității Serviciului
Educațional de tip before și
after school.

P.O.R. Axa 10.1

9 VOLUNTARI Școala Generală nr.3 Pipera școală gimnazială

Consolidare, modernizare, 
reabilitare și extindere, 

clădire cu destinația unitate 
de învățământ (Școala 

nr.3); ; construire sala de 
sport; panouri fotovoltaice 

și solare; amenajări 
exterioare, împrejmuire 
teren la Școala Generală 

nr.3 Pipera

P.O.R. Axa 10.1

10 BUFTEA Grădiniță nouă grădiniță

Construirea și dotarea unei 
grădinițe noi, prin 

desființarea clădirii 
Grădiniței nr. 5

P.O.R. Axa 10.1

Tehnic- Administrativ



Tehnic-administrativ

Nr crt UAT solicitant Denumire unitate pentru care se solicita 
aviz 

Tip unitate pentru care se solicita aviz 
(cresa/gradinita/ scoala/campus/alte)

Obiectul solicitarii (corp nou/extindere/ 
reabilitare/alte)

Tipul de finantare (fonduri 
nerambursabile/ finantare 

proprie/alte)

11 BUFTEA Școala gimnazială nr.3 Buftea școală gimnazială
Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare 

corp anexă C3), dotarea acestora și realizare 
împrejmuire – Școala gimnazială nr.3

Buget local

12 DOMNEȘTI Grădiniță nouă grădiniță

Demolarea imobilului în care a funcționat 
GRĂDINIȚA NR. 2 DOMNEȘTI și edificarea pe același 
amplasament a unei noi construcții cu destinația de 

Grădiniță cu grupe de antepreșcolari.

Buget local

13 PETRĂCHIOAIA Școla Gimnazială nr.1 Petrăchioaia școală gimnazială Reabilitarea și modernizarea în vederea creșterii 
eficienței energetice P.O.R. Axa 10.1

14 CORBEANCA Unitate nouă grădiniță
Înființare infrastructură preșcolară în comuna 
Corbeanca, Județul Ilfov (grădiniță cu program 

prelungit),
P.O.R. Axa 10.1

15 CORBEANCA Unitate nouă unitate Strada Dispensarului , nr.18, Comuna Corbeanca sat 
Corbeanca, județul Ilfov P.O.R. Axa 10.1

16 PANTELIMON Unitate nouă grădiniță/creșă Construire grădiniță cu grupe antepreșcolari P.O.R. Axa 10.1

Tehnic- Administrativ



Tehnic-administrativ

Nr
crt

UAT 
solicitant

Denumire unitate pentru care se 
solicita aviz 

Tip unitate pentru care se 
solicita aviz 

(cresa/gradinita/ 
scoala/campus/alte)

Obiectul solicitarii (corp nou/extindere/ 
reabilitare/alte)

Tipul de finantare 
(fonduri 

nerambursabile/ 
finantare proprie/alte)

17
POPEȘTI-
LEORDENI Școala Gimnazială Ioan Bădescu școală gimnazială Construire Corp Nou Școala Gimnazială 

Ioan Bădescu P.O.R. Axa 10.1

18 MĂGURELE Creșa cu program de zi creșă

Construirea și dotarea unui imobil nou 
pentru Creșa cu program de zi trei grupe 
(1-3ani), 

P.O.R. Axa 10.1

19 CERNICA Creșa cu program de zi, Cernica creșă
Construirea și dotarea unui imobil pentru 
Creșa cu program de zi P.O.R. Axa 10.1

20 CERNICA
Grădinița cu program normal , 
Căldăraru

grădiniță Construirea și dotarea unui imobil nou 
pentru Grădinița cu program normal

P.O.R. Axa 10.1

21 CERNICA Grădinița cu program normal Poșta
grădiniță construirea și dotarea unui imobil nou 

pentru Grădinița cu program normal 
P.O.R. Axa 10.1

22 CERNICA
Grădinița cu program normal 
Tânganu grădiniță extindere și modernizare pentru 

Grădinița cu program normal. P.O.R. Axa 10.1

23 TUNARI Școala Gimnazială nr. 1 Tunari școală gimnazială Reabilitare și modernizare P.O.R. Axa 10.1

Tehnic- Administrativ



II. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ
Semestrul I, an școlar 2018-2019



REZULTATELE 
ELEVILOR



REZULTATELE ELEVILOR



REZULTATELE 
ELEVILOR



REZULTATELE 
ELEVILOR



ACTIVITATEA EDUCATIVĂ



ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ

 Succesul activităţilor educative școlare și extrașcolare s-a datorat, în principal, calității demersului didactic
adoptat de majoritatea cadrelor didactice care au îndeplinit funcția de profesor diriginte, demers bazat
cunoașterea temeinică a nevoilor educaționale ale elevilor, pe adaptarea metodelor și procedeelor la
particularitățile claselor, precum și pe colaborarea permanentă cu principalii parteneri educaționali tradiționali:
părinți, ONG-uri, alte instituţii cu atribuţii în domeniul educaţiei.

 Întreaga activitate educativă s-a caracterizat prin diversitate, din punct de vedere al tematicilor abordate, pe
complexitate (concursuri, festivaluri, expoziţii, proiecte, campanii etc.), în încercarea de a realiza o simbioză
lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

 Complexitatea finalităților educaționale a impus îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare, scopul
activităților extrașcolare fiind dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu
atitudinile caracteriale.

 Prin aceste activități li s-a oferit elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori
morale și nu numai.



PROIECTE  EDUCATIVE JUDEȚENE (CAEJ 2019)
Calendar IȘJ Ilfov - Nr. 887/30.01.2019

ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ

Nr.
crt.

Denumirea proiectului Perioada de 
desfășurare

Domeniul Organizator Loc de desfășurare

1. Concurs „Mici, dar isteți!” mai 2019 Științific Inspectoratul Școlar Județean Ilfov Grădinița Voinicel Chitila
Grădinița nr.1 Măgurele

2 Concurs-festival „Zâmbetul copilăriei” ian.-mai 2019 Cultural-artistic Inspectoratul Școlar Județean Ilfov Centrul Cultural „Ion Manu” Otopeni
Casa de Cultură Bragadiru

3 Concurs „Bucuria măștilor!” apr.-iun.-2019 Cultural-artistic Inspectoratul Școlar Județean Ilfov Casa de Cultură „Tudor Arghezi” Chitila
4 Concurs „Șahul – mai mult decât un sport!” ian-dec.2019 Sportiv Inspectoratul Școlar Județean Ilfov Liceul Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni

5 Concurs „Istoria prin ochi de copil” oct.2019 Cultural-artistic Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu" 
Chitila

Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu" 
Chitila

6 Concurs „Tradiții și obiceiuri de Crăciun” dec.2019 Cultural-artistic Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Centrul Cultural „Ion Manu” Otopeni
7 Concurs „Paștele la români” mart.-mai 2019 Cultural-artistic Grădinița „Rița Gărgărița” Brănești Grădinița „Rița Gărgărița” Brănești
8 Proiect educativ „Educație parentală-arta de a fi părinte” oct.2018-iun.2019 Educație civică, voluntariat Școala Gimnazială nr.1 Voluntari Școala Gimnazială nr.1 Voluntari
9 Concurs „Euterpe” dec.2018-iun.2019 Cultural-artistic, muzical Școala Gimnazială nr.1 Brănești Căminul Cultural Brănești
10 Concurs „Suntem prietenii cărții” dec.2018-iul.2019 Cultural artistic - literar Școala Gimnazială nr.2 Buftea Școala Gimnazială nr.2 Buftea

11 Proiect educativ „Terapie și intervenții prin artă 
combinată” ian.-dec.2020 Cultural-științific Școala Gimnazială nr.2 Buftea Școala Gimnazială nr.2 Buftea

Total proiecte CAEJ: 21



ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ

Nr.
crt.

Denumirea proiectului Perioada de 
desfășurare

Domeniul Organizator Loc de desfășurare

12 „Festivalul de recitare, teatru și desen „Wiliam 
Shakespeare” mai 2019 Cultural-artistic Școala Gimnazială nr.3 Bălăceanca, Cernica 

Liceul Teoretic „Traian Lalescu" Brănești Casa de Cultură Brănești

13 Concurs „Mănuțe mici, puse pe fapte mari!” feb.-iun.2019 Cultural-artistic Grădinița nr.1 Măgurele Grădinița nr.1 Măgurele

14 Concurs „Artizan pentru un zâmbet de copil” nov.2018-iun.2019 Educație civică, 
voluntariat

Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" 
Buftea

Liceul Tehnologic "Dumitru 
Dumitrescu" Buftea

15 Concurs „Natura înseamnă viață!” oct.2018-iun.2019 Sportiv-turistic Liceul cu Program Sportiv nr.1 Clinceni Liceul cu Program Sportiv 
nr.1 Clinceni

16 Concurs „Mândru că sunt român” dec.2018-iun.2019 Cultural-artistic Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla Școala Gimnazială nr.1 
Ciorogârla

17 Concurs „Călători prin România în anul 
Centenarului” nov.2018-ian.2019 Cultural-artistic Liceul cu Program Sportiv nr.1 Clinceni Liceul cu Program Sportiv 

nr.1 Clinceni

18 Concurs „Re-Creația” ian-dec.2019 Cultural-artistic Grădinița cu program normal nr.2 Popești-
Leordeni

Grădinița cu nr.2 Popești-
Leordeni

19 Concurs „MeThinks English Competition” mart.-iun.2019 Cultural-artistic Școala Gimnazială nr.3 Bălăceanca, Cernica Școala Gimnazială nr.3 
Bălăceanca, Cernica

20 Concurs „Ioana Ungureanu”-O luminiță de 
inspiratie” mai 2019 Cultural artistic Liceul Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni Liceul Teoretic „Ioan Petruș” 

Otopeni

21 Concurs „Colinde, Colinde!” dec.2019 Cultural-artistic Școala Gimnazială nr. 2 Fundeni, Dobroești Școala Gimnazială nr. 2 
Fundeni, Dobroești

PROIECTE  EDUCATIVE JUDEȚENE (CAEJ 2019)
Calendar IȘJ Ilfov - Nr. 887/30.01.2019



PROIECTE EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE (CAERI 2019)
Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019

ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ

Nr.
crt.

Poziție
CAERI

Denumirea proiectului Perioada de 
desfășurare

Domeniul Organizator Loc de 
desfășurare

Jud

1 1361 Concurs regional „Copilăria în culoare„ ianuarie - mai Cultural artistic - arte vizuale Palatul Copiilor Ilfov Buftea IF

2 1362 Concurs regional „Magia culorilor” ianuarie - martie Cultural artistic - arte vizuale Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea Buftea IF

3 1363 Concurs regional „Zâmbete în pași de dans„ ianuarie - aprilie Cultural artistic - dans Palatul Copiilor Ilfov Otopeni IF

4 1364 Concurs regional „Reînvierea tradițiilor și 
meșteșugurilor românești" ianuarie - mai Cultural artistic - folclor, tradiții, obiceiuri Palatul Copiilor Ilfov Buftea IF

5 1365 Concurs regional „Tradiții și obiceiuri la români„ ianuarie - mai Cultural artistic - folclor, tradiții, obiceiuri Palatul Copiilor Ilfov Buftea IF

6 1366 Concurs regional „Tradiții și sărbători populare la 
români” ianuarie - mai Cultural artistic - folclor, tradiții, obiceiuri Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea Buftea IF

7 1367 Proiect regional „Cunoașterea obiceiurilor turistice 
și promovarea obiceiurilor și tradițiilor zonale”

ianuarie -
decembrie Cultural artistic - folclor, tradiții, obiceiuri Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” 

Buftea Buftea IF

8 1368 Festival regional „Euro-Music" ianuarie - iunie Cultural artistic - muzică Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brănești Brănești IF

9 1369 Concurs „Natura te învață să fii eco” februarie - aprilie Ecologie și protecția mediului Palatul Copiilor Ilfov Buftea IF

10 1370 Concurs „Violența- ultimul refugiu al incompetenței” ianuarie - martie Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” Vidra Vidra IF

11 1371 Proiect social „Învăț să cresc în siguranță” ianuarie - iunie Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari Tunari IF

Total proiecte CAERI : 25



CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI 
INTERJUDEȚENE (CAERI 2019)

Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019

ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ

Nr.
crt.

Poziție
CAERI

Denumirea proiectului Perioada de desfășurare Domeniul Organizator Loc de 
desfășurare

Jud.

12 1372 Proiect social regional „Învățăm împreună” ianuarie - iunie Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile

Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Ilfov Brănești IF

13 1373 Proiect social regional „Să întindem o mână” ianuarie - aprilie Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea Buftea IF

14 1374 Concurs regional „Un sport nou pentru o generație nouă„ ianuarie - aprilie Sportiv Palatul Copiilor Ilfov Buftea IF
15 1375 Concurs „Cupa României la Karate-Do” ianuarie - martie Sportiv-turistic Palatul Copiilor Ilfov Buftea IF

16 1376 Concurs „Europa creativă în contextul utilizării mediilor online 
ca suport de comunicare și învățare” ianuarie - martie Științific Liceul Tehnologic „Barbu Știrbey” Buftea Buftea IF

17 1377 Concurs de matematică „Profu’ de mate” ianuarie - mai Științific Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brănești Brănești IF
18 1378 Concurs interdisciplinar „Învățământul - poartă spre evoluție” ianuarie - mai Științific Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” Vidra Vidra IF

19 1379 Concurs proiect interdisciplinar cu participare internațională 
„Discovery” ianuarie - decembrie Științific Școala Gimnazială „Alexandru 

Odobescu” Chiajna Chiajna IF

20 1380 Concurs regional „Amintiri din copilărie” ianuarie - octombrie Științific Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești Brănești IF

21 1381 Concurs regional „Happy- primii pași spre școală” ianuarie - octombrie Științific Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Ilfov Brănești IF

22 1382 Simpozion regional „Argument și valoare” ianuarie - mai Științific Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” 
Ciorogârla Ciorogârla IF

23 1383 Simpozion regional „Curriculum obligatoriu-reper în dezvoltarea 
curriculumului opțional” februarie - aprilie Științific Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” Vidra Vidra I

24 1384 Concurs regional „Să cunoaștem lumea prin Origami" ianuarie - mai Tehnic Palatul Copiilor Ilfov Buftea IF

25 2289 Proiect regional interdisciplinary “Star Kids” februarie - noiembrie Științific Școala Gimnazială nr.2 „Ioan Bădescu” 
Popești-Leordeni

Popești-
Leordeni IF



ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE (CAEN 2019)
OMEN nr. 3016/09.01.2019 și OMEN nr. 3640/05.03.2019

Poziție
CAEN

Denumirea proiectului Perioada de 
desfășurare

Organizator Loc de 
desfășurare

Jud

15 Concursul naţional „Arta - între 
talent și dăruire” ianuarie – iunie 2019 Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” Chitila

Fundația „Prețuiește clipa” Chitila Chitila IF



PREGĂTIREA PENTRU
EXAMENELE NAȚIONALE



PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

În anul școlar 2018 – 2019, susținerea, prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a

curriculumului, cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și la

evaluările și examenele naţionale a constituit unul dintre obiectivele generale ale compartimentului

Curriculum și inspecție școlară al ISJ Ilfov.

Întreaga activitate a acestui compartiment s-a centrat pe monitorizarea activității la clasă a cadrelor

didactice și a pregătirii elevilor pentru examenele naționale.



PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

MĂSURI STABILITE LA CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE – SEPTEMBRIE 2018

 Stabilirea structurii testelor iniţiale;
 Realizarea fişelor de progres şi transformarea lor în instrumente funcţionale de monitorizare şi reglare a activităţii

de predare-învățare-evaluare;
 Pregătirea individuală a fiecărei ore de curs – obligaţia de a avea la fiecare oră de curs o schiţă de proiect didactic;
 Utilizarea eficientă a orelor la dispoziția profesorului ;
 Diversificarea mijloacelor, a instrumentelor și metodelor de predare , prin implicarea – cel puțin la nivelul

învățământului de masă – a activităților de tip învățare prin cooperare, utilizarea aplicațiilor IT și a realității
înconjurătoare;

 Rezolvarea şi analizarea modelelor de subiecte de examen elaborate de CNEE și postate pe site-ul MEN;
 Stabilirea unui calendar al simulărilor organizate la nivel judeţean (tezele cu subiect unic la clasele de sfârșit de

ciclu);
 Reorganizarea activităţilor metodice, în special la nivel de catedră, respectiv localitate.



PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

CONSTATĂRI ALE INSPECȚIEI DE SPECIALITATE

 Deși majoritatea profesorilor cunosc strategiile didactice moderne și au capacitatea de a le aplica, ei nu apelează la
aceste cunoștințe în mod frecvent;

 Se constată lipsa exercițiului de a proiecta și realiza diferențierea învățării;
 Cadrele didactice au alcătuit inventarul greșelilor tipice și au stabilit măsuri pentru remedierea acestora, dar nu

totdeauna planurile remediale au fost aplicabile, cu activităţi concrete și cu adresabilitate clară;
 În toate unităţile şcolare există graficul orelor de pregătire suplimentară vizat de director, dar nu și planificări ale

tematicii orelor de pregătire;
 Pregătirea suplimentară a început încă din luna octombrie, iar elevii – atât la gimnaziu, cât şi la liceu – participă în

proporţii diferite, între 25% şi 100%;
 Dezinteresul elevilor pentru orele de pregătire a fost generat de lipsa de varietate în desfăşurarea orelor de

pregătire, de orele nepotrivite la care au fost planificate aceste activităţi, dar şi de scăderea autorităţii profesorului;
 Continuă să se manifeste tendinţa de a-i considera pe elevi singurii responsabili pentru rezultatele slabe.



PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

Nr. elevi
înscriși

Nr. elevi 
prezenți 

1 – 1,99 2 – 2,99 3 – 3,99 4 – 4,99 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 PROCENT DE 
PROMOVARE

LRO
3053 2957 191 250 370 394 454 416 412 314 142 14 59.25%

MATE
3058 2932 297 698 554 348 339 269 202 141 67 14 35.19%

TEZA CU SUBIECT UNIC CU ROL DE SIMULARE A  EXAMENELOR NAȚIONALE
S-A SUSȚINUT ÎN  DECEMBRIE   LA CLASELE TERMINALE

CLASA A VIII-A



PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

SITUATIA COMPARATIVA  A PROCENTELOR NOTELOR  MAI MARI CA 5

MATEMATICA
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PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A PROCENTELOR  PE TRANȘE DE MEDII
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PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

CLASA A XII-A

Nr. elevi 
prezenți 

1 – 1,99 2 – 2,99 3 – 3,99 4 – 4,99 5 – 5,99 6 –
6,99

7 –
7,99

8 –
8,99

9 –
9,99

10 PROCENT DE 
PROMOVARE

LIMBA
ROMÂNĂ 957 52 101 132 164 182 98 94 78 57 1 52.29%

MATEMATICĂ 658 200 121 98 62 55 39 33 24 16 3 25,83%

ISTORIE 257 8 6 19 50 47 46 30 27 22 5 68.87%



PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A PROCENTELOR DE PROMOVARE
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PREGĂTIRE 
EXAMENE NAȚIONALE

CONCLUZII
Numărul notelor între 1.00 și 3.00, atât la clasa a VIII-a, dar mai ales la clasa a XII-a, este îngrijorător de mare, ceea ce implică o mai mare
atenție a profesorilor pentru: realizarea competențelor minimale; modul de abordare a unui subiect de examen și pregătirea psihologică a
elevilor pentru susținerea unor examene.
Rezultatele acestor evaluări fiind sub cele preconizate, s-a impus realizarea, în regim de urgenţă, a unui plan de acţiune care să ducă în final
la realizarea obiectivelor propuse în ceea ce priveşte promovabilitatea la examenele naţionale. Planul de acţiune cuprinde mai multe
componente:
I. Continuarea monitorizării pregătirii examenelor naţionale, prin inspecţii în care să fie consiliate cadrele didactice şi să se verifice:

1.Modul în care comisia metodică a analizat rezultatele tezelor cu subiect unic şi funcţionalitatea planului de măsuri realizat în urma acestor analize;
2.Desfăşurarea  programului de pregătire suplimentară;
3.Nivelul de pregătire al elevilor;
4.Calitatea lecţiilor la clasele terminale;
5.  Motivarea elevilor, oglindită şi în prezenţa la orele de curs, şi la cele de pregătire suplimentară.

II. Realizarea unor întâlniri metodice cu profesorii de liceu, pentru a identifica metode cât mai eficiente de remediere a rezultatelor, mai
ales pentru clasele cu 0% promovare, analiza şi raportarea în cadrul Cercurilor pedagogice a stadiului privind pregătirea examenelor.
III. Organizarea la nivelul de judeţ a unei simulări care va reprezenta teza pe semestrul al II-lea.
IV. Concentrarea atenţiei directorilor de unităţi şcolare, a membrilor CA şi a responsabililor comisiilor metodice pe obiectivul creşterii
promovabilităţii, intensificând asistenţele la disciplinele de examen, la clasele finale, atât la orele de curs, cât şi la cele suplimentare.



III. MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Semestrul I, an școlar 2018-2019



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

În planificarea activității de inspecție școlară pentru anul școlar curent, s-au avut în 
vedere Reperele privind activitatea de inspecție școlară pentru anul școlar 2018-2019, 

transmise de Ministerul Educației Naționale prin  Adresa  nr. 67/ 22.09.2018, 
înregistrată la ISJ Ilfov sub numărul 12893/01.10.2018.

Reper 1. OBIECTIVELE GENERALE PRIVIND CALITATEA PROCESELOR DE ÎNVÂȚÂMÂNT, A CURRICULUMULUI PENTRU
FIECARE OBIECT DE STUDIU ȘI A TEMELOR CROSSCURRICULARE.
Reper 2. CALITATEA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A CURRICULUMULUI PENTRU FIECARE OBIECT DE STUDIU ȘI A
TEMELOR CROSSCURRICULARE.
Reper 3. ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE ÎNVÂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL ILFOV PRIN EVALUAREA
INSTITUȚIONALĂ A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÎNT, ÎN CALITATE DE FURNIZORI DIRECȚI DE SERVICII EDUCAȚIONALE.
Reper 4. CONSILIEREA ȘI SPRIJINIREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚÂMÂNT PREUNIVERITAR ÎN IMPLEMENTAREA
POLITICILOR EDUCAȚIONALE PRIN INSPECȚIILE TEMATICE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL UNIC DE CONTROL AL IȘJ ILFOV.



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

OBIECTIVELE GENERALE PRIVIND CALITATEA PROCESELOR DE ÎNVÂȚÂMÂNT, A CURRICULUMULUI PENTRU
FIECARE OBIECT DE STUDIU ȘI A TEMELOR CROSSCURRICULARE

 Monitorizarea și evaluarea generală a performanțelor unităților de învățământ din județul Ilfov, prin 
raportare explicită  la politicile educaționale, scopurile și obiectivele dezirabile propuse sau la standardele 
asumate în funcționarea acestora;

 Evaluarea instituțională a unităților de învățământ din județ, în calitate de furnizori direcți de servicii
educaționale;

 Evaluarea/controlul, prin inspecții tematice, a unuia sau mai multor domenii particulare ale activității
unităților de învățământ din județul Ilfov sau ale personalului care deservește aceste unități, în principal a 
activității cadrelor didactice;

 Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul
disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor educaţionale pe care acestea le susţin;

 Consilierea cadrelor didactice /directorilor /personalului unităților de învățământ în raport cu obiectivele
concrete vizate.

Reper 1



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

CALITATEA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A CURRICULUMULUI PENTRU FIECARE OBIECT DE STUDIU ȘI A
TEMELOR CROSSCURRICULARE

În analiza realizată la nivelul fiecărei discipline/ nivel de învățămănt, au fost stabilite următoarele criterii: 
1. Organizarea și desfășurarea procesului didactic;
2. Utilizarea metodelor moderne și interactive în procesul de predare, învățare, evaluare, menite să contribuie la 
dezvoltarea competențelor-cheie.
.3. Utilizarea în lecții a resurselor educațaționale deschise realizate de comunitatea cadrelor didactice din județ, 
a  manualelor digitale precum și a resurselor libere.
4. Valorificarea valențelor educative ale curriculumului în activitatea de consieliere a elevului (formarea de 
valori și atitudini prin curriculumul formal, trunchi comun+cds și activitățile educative extrașcolare. 
5. Asigurarea dezvoltării competențelor transversale ale elevilor în vederea asigurării bazelor învățării pe tot
parcursul vieții și a realizării profilului absolventului de învățământ obligatoriu.

Reper 2



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

SITUAȚIE STATISTICĂ 
PRVIND INSPECTIILE DE 

SPECIALITATE 
REALIZATE ÎN SEMESTRUL I,

AN ȘCOLAR 2018-2019

Disciplina Nr. inspecții curente Nr. inspecții speciale Inspecții de 
specialitate, Total

Gradul II Gradul I Definitivat Gradul II Gradul I
Invățământ preșcolar 8 3 35 4 2 14 66
Invățământ primar 15 11 18 5 2 30 81
Limba și literatura română 1 4 8 1 3 15 32
Limba franceză - - 3 - - 10 13
Limba engleză 10 1 10 1 3 8 33
Matematică 1 - 2 1 1 19 24
Informatică - - - - - 8 8
Fizică 0 0 0 0 0 11 11
Biologie - - 2 - - 18 20
Chimie - - - - 1 - 1
Istorie și discipline socio-umane 4 1 8 2 - 9 24
Geografie - 1 1 1 - 2 5
Religie 2 7 3 1 - - 13
Ed. plastică 1 - - - - 2 3
Ed. muzicală - - 2 - - - 2
Educație fizică 0 2 17 0 0 - 19
Discipline tehnice 2 1 - - - 9 12
Învățământ special 1 - 1 - - - 2



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂANALIZA CALITATIVĂ - NIVEL PREȘCOLAR 

PUNCTE TARI 

Criteriul 1. Cadrele didactice inspectate îşi organizează curriculumul potrivit OM5223/2008, dar şi a unor notificări anterioare sau 
ulterioare acestui ordin, cum ar fi Notificarea nr. 41945/18.10.2009, privind desfăşurarea activităţilor opţionale.

Prin planificările anuale şi proiectele tematice săptămânale, sunt respectate temele/subtemele din cele 5 domenii experienţiale: limbă şi 
comunicare, ştiinţe, om şi societate, estetic şi creativ,  psihomotric, aşa cum sunt ele descrise în Curriculumul naţional pentru învăţământul 
preşcolar.
Criteriul 2. Au fost identificate modalităţi de centrare a procesului de învăţare pe copil, învăţarea prin cooperare, utilizarea de strategii
moderne, implicarea şi responsabilizarea copiilor în organizarea mediului educaţional, în desfăşurarea activităţilor şi în procesul de 
evaluare, pentru stimularea capacităţilor intelectuale şi creative ale acestora.
Criteriul 3. Tehnicile informatizate sunt utilizate oportun şi eficient prin utilizarea unor softuri în anumite secvenţe ale procesului de
predare/învăţare/evaluare.
Criteriul 4. Oferta educaţíonală a unităţilor de învăţământ este  completată cu activitaţi extarşcolare cu  valoare formativă care se 
adresează tuturor grupelor şi îmbunătăţeşte oferta curriculară realizată prin curriculumul naţional, cu efecte în plan comportamental -
reducerea absenteismului, cresterea performanţei şcolare( premii la concursuri).
Criteriul 5 Calitatea implementarii curriculumului este reflectată în rezultatele copiilor la diferitele tipuri de evaluări şi participarea 
acestora la concursurile specifice vărstei la nivel local, judeţean şi naţional, unde au obţinut diferite premii.



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

Criteriul 1. Caietul de evidenţă a activităţii şi a prezentei educatoarei la grupă, “Caietul educatoarei” nu este 
totdeauna completat cu responsabilitate şi atenţie.
Caietul de observaţii şi apreciere a dezvoltării copilului preşcolar nu a fost folosit totdeauna de către educatoare 
ca un instrument ce poate încuraja participarea părinţilor la cunoaşterea şi aprecierea dezvoltării propiilor copii. 
Criteriul 2. Nu se utilizeză calculatorul în desfăşurarea unor activităţi. 
Criteriul 3. Există cazuri în  care materialele propuse la centrele deschise nu sunt ilustrative pentru temă şi nu 
acoperă necesarul de nevoi raportat la nivelul de dezvoltare al grupei.
Criteriul 4. Incapacitatea de elaborare a programelor de curs opţional.
Criteriul 5. Slaba preocupare pentru monitorizarea progresului individual al copiilor. 

ANALIZA CALITATIVĂ - NIVEL PREȘCOLAR 
PUNCTE SLABE



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

Criteriul 1. Planificările anuale și a proiectărilor conținuturilor pe unități de învățare respectă sugestiile metodologice din programa școlară 
și sunt adecvate la nivelul claselor.Conţinuturile sunt accesibilizate  în funcţie de particularităţile grupurilor de elevi.
Criteriul 2. Utilizarea în lecţii a strategiilor didactice centrate pe elev, învăţare activă, contextuală şi socială;
Conținuturile programelor sunt parcurse  prin activități didactice eficiente, în vederea formării competențelor generale, specifice, cu mici 
excepții.
Criteriul 3. A crescut numărul unităților de învățământ care și-au dezvoltat baza materială prin dotarea cu:internet 75%;calculatoare 

52%;videoproiectoare 58%.
53% din cadrele didactice utilizează frecvent resursele digitale în activitatea didactică; 81% din cadrele didactice manifestă preocupare 
pentru dobândirea de competențe digitale; 96% din cadrele didactice sunt dispuse să urmeze cursurile unor programe de formare TIC; 32% 
din cadre utilizează prezentări power point; 28% din cadrele didactice utilizează filme; 19% din cadrele didactice utilizează softuri 
educaționale;10% utilizează diverse linkuri; 7% utilizează diverse platforme educaționale.
Criteriul 4. Disciplinele opționale sunt introduse în schema orară a claselor în urma opțiunilor exprimate de către elevi și a consultării
părinților;
Programele școlare pentru disciplinele opționale sunt fie aprobate de M.E.N. fie de I.S.J.
Tematica propusă pentru disciplinele opționale este adecvată vârstei școlarului mic, a crescut numărul opționalelor cu grad ridicat de 
atractivitate.
Criteriul 5. Dezvoltarea competenţei de lectură funcţională (alfabetizare în înţelegerea textului) este un obiectiv al cadrelor didactice 
pentru toate orele din schema orară (formarea competenţei de comunicare în limba română ca şi competenţă transversală).

ANALIZA CALITATIVĂ - NIVEL PRIMAR 
PUNCTE TARI 



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

Criteriul 1. Pondere scăzută a demersurilor pentru individualizarea parcursurilor de învăţare prin proiectarea unor 
secvenţe de predare diferenţiată (în funcţie de particularităţile psihoindividuale), conform prevederii LEN, art. 63, alin 3,
concretizate în strategii didactice de predare-învățare- evaluare diferențiate.

Criteriul 2.Valorificarea incompletă a valenţelor metodelor complementare de evaluare şi a instrumentelor specifice.

Criteriul 3. Utilizarea scăzută a manualelor digitale.47% din cadrele didactice utilizează sporadic resursele digitale;61% 
din cadrele didactice nu folosesc în evaluarea elevilor mijloace și resurse digitale; 43% din cadrele didactice au dobândit 
deprinderi/competențe digitale prin autoformare ceea ce nu garantează faptul că acestea pot utiliza diverse tipuri de 
resurse.

Criteriul 4. Din analiza bazei de date județene cu discipline opționale alese, se evidențiază o scădere dramatică a 
numărului de cadre didactice care au inclus în schema orară a clasei componenta de CDȘ.

Criteriul 5. Proiectarea unui număr redus de secvenţe de lectură, de citire conştientă a unor texte de către elevi, de 
descifrare a mesajului, prin propriul efort al acestora, în cadrul altor discipline decât limba şi literatura română.

ANALIZA CALITATIVĂ - NIVEL PRIMAR 
PUNCTE SLABE 



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

DIFICULTĂȚI   ÎN  IMPLEMENTAREA  CURRICULUMULUI  
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL   PRIMAR

 Insuficienta dotare a școlilor cu mijloace digitale raportate la efectivele de elevi;

 Lipsa de formare a cadrelor didactice pe componenta TIC;

 Abrogarea din Legea Educației Naționale a articolului care prevedea obligativitatea CDS în schema 
orară la învățământul primar.

.



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

ANALIZA CALITATIVĂ  - ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL ȘI LICEAL
PUNCTE TARI 

Criteriul 1. Cadrele didactice au planificările calendaristice realizate  conform programelor școlare în vigoare.
Planificările sunt vizate de responsabilul de comisie metodică şi de directorul unităţii de învăţământ.
Planificările anuale acoperă integral programa şcolară la nivel de competenţe şi conţinuturi.
Cadrele didactice calificate folosesc metode interactive în antrenarea elevilor în procesul de învăţare în clasă.
Criteriul 2. În urma inspecțiilor efectuate, s-a constatat că profesorii utilizează în proporţie de 65% metode moderne și interactive în procesul 
de predare, învățare, evaluare. Metodele de evaluare sunt diversificate mergând de la cele tradiţionale (probe scrise, orale şi practice) la  cele 
alternative (proiecte, portofolii, autoevaluări).
Criteriul 3. Pe parcursul lecțiilor asistate, profesorii au utilizat cd-ul şi  manualul electronic de la clasa a V-a. Au fost  folosite resurse 
educaţionale alese independent cum ar fi aplicaţii, ppt-uri, filme, link-uri, imagini intuitive de specialitate alese în funcţie de conţinutul 
învăţării şi competenţele specifice programei. Manualele digitale, soft-urile educaționale, precum și resursele libere de pe internet sau 
resursele realizate de profesorul propunător, care astfel sunt personalizate, au fost folosite în inspecțiile școlare în proporție de 90%.
Criteriul 4. Desfășurarea procesului instructiv-educativ a constat în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi extracurriculare/extrașcolare 
ce au numeroase valenţe formative, permițând valorificarea potențialului aptitudinal și manifestarea creativităţii elevilor, a relaţiilor creative, 
astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i  pe elevi.
Criteriul 5. În lecțiile asistate, aproximativ 35% dintre elevi au demonstrat că au un nivel de performanță la nivelul optim, iar 35% la nivel 
satisfăcător necesar parcurgerii conținuturilor și sarcinilor de învățare stabilite de programele școlare; iar un procent de 30% au nevoie de 
sprijinul sustinut al profesorului.



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

ANALIZA CALITATIVĂ  - ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL ȘI LICEAL
PUNCTE SLABE 

Criteriul 1. Au existat cazuri în care, în proiectare, nu s-a reușit realizarea unei corelări între conţinutul ştiiţific, obiective şi
strategiile utilizate.

Criteriul 2. Nu toti profesorii uilizează metode moderne de predare-învăţare-evaluare diferenţiate, conform nevoilor educative
ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării ştiinţifice şi diminuarea riscului de analfabetim
funcţional.

Criteriul 3. Număr destul de redus de RED la nivel judeţean.

Criteriul 5. Abordarea interdisciplinară în lecţii se face încă cu dificultate de către unii profesori.



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE ÎNVÂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL ILFOV PRIN
EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÎNT, ÎN CALITATE DE
FURNIZORI DIRECȚI DE SERVICII EDUCAȚIONALE .

În semestrul I al anului școlar 2018-2019, s-au efectuat 2 inspecții școlare generale, realizându-se evaluarea instituțională a

următoarelor unități de învățămînt, în calitatea acestora de furnizori direcți de servicii educaționale:

 Grădinița „Rița Gărgărița”, Brănești

 Școala Gimnazială Nr . 2. Periș.

Reper 3



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂDISTRIBUȚIA  

CALIFICATIVELOR  
PE   DOMENII 

Grădinița Rița 
Gărgărița, Brănești
calificativul acordat

Scoala Gimnazială 
Nr. 2  Periș

calificativul acordat

Aria tematică/Domeniul și calificativul acordat

ACCEPTABIL ACCEPTABIL
Managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii 
resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a 
regulamentelor

BINE BINE
Modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii/în
dezvoltare locală și calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul didactic și unele
categorii de personal didactic auxiliar

BINE BINE
Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a 
demersului educațional

BINE BINE
Nivelul performanțelor realizate de preșcolari în învățare raportat la standardele educaționale naționale
(curriculare și de evaluare)

BINE BINE
Modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația 
acestora în învățare (consiliere, orientare școlară, asistență individualizată) respectând principiile 
educației incluzive și asigurarea egalității de șanse.

BINE BINE Relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea
BINE BINE Atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ.



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

CONSILIEREA ȘI SPRIJINIREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚÂMÂNT PREUNIVERITAR ÎN IMPLEMENTAREA POLITICILOR
EDUCAȚIONALE PRIN INSPECȚIILE TEMATICE PREVĂZUTE ÎN GRAFICULUNIC DE CONTROLALISJ ILFOV.

INSPECȚIA TEMATICĂ (IT 1) - Perioada 05-16 noiembrie 2018
Obiectivul general:  Respectarea prevederilor legale privind completarea și gestionarea documentelor școlare

Tematica inspecției: Consilierea unităților de învățămănt pe probleme de management educațional.

PROBLEMA IDENTIFICATĂ CONSILEREA REALIZATĂ
Nu există în școli un abonament la Lege5/ Mof care să 
permită actualizarea sistematică a prevederilor 
legislative.

Se vor face demersuri de achiziționare a unui abonament la Lege5/ Mof care să permită actualizarea sistematică a prevederilor legislative.

Se constată existența unui număr mare de greșeli, 
respectiv de corecturi în cataloage

Se va întocmi o procedură de completare a documentelor școlare, pe baza regulementului, care va fi asumată de  cadrele didactice.
(ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 
gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, completat și modificat prin OM 4005/2018).

Întârzieri mari în echivalarea actelor de studii. Eficientizarea comunicării interinstituționale cu ISJ Ilfov, Rețea școlară și acte de studii.
Reorganizarea CA.fără organizarea a noi alegeri
pentru înlocuirea unui membru demisionar

Se vor aplica prevederile metodologice privind reorganizarea CA (alegerea noului membru prin vot secret în consiliul profesoral).

Nu există registre tipizate pentru cataloage de 
corigențe și diferențe

Se vor achiziționa cataloage de corigențe și diferențe sub formă de registre tipizate.

Număr mare de absențe în unele unități de 
învățământ.

Se va întocmi o Strategie de reducere a absenteismului și abandonului, ținând cont de manualul SNIE, raportul UNICEF și lucrarea
”Renunțarea timpurie la educație: posibile căi de prevenire”- Educația 2000+; se vor realiza analize, studii de caz și se va discuta 
sistematic în consiliul profesoral această problematică.

Reper 4
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ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

INSPECȚIA TEMATICĂ (IT 2) - Perioada 15.01.2019 – 1.02.2019
Obiectivul general:  Verificarea modului în care s-a organizat și se desfășoară activitatea referitoare la incluziunea și 

orientarea școlară, respectiv a modului de acordare a burselor și de planificare a concediilor de odihnă.

PROBLEMA IDENTIFICATĂ CONSILEREA REALIZATĂ  
Nu au fost întocmite planurile de servicii indivualizate

pentru toți elevii cu certificate de orientare școlară.
Se vor întocmi planurile de servicii indivualizate pentru toți elevii cu

certificate de orientare și se vor aproba de către COSP.



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

PLAN DE MĂSURI  PRIVIND  CREȘTEREA  CALITĂŢII  INSPECŢIEI  ŞCOLARE  
ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Obiectivul  urmărit Activități Modalități de realizare Termene
Adaptarea proiectarii didactice 
la specificul/ nevoile 
colectivelor de elevi .

Consilierea profesorilor în vederea 
realizării unei proiectări didactice  
adaptate la nevoile de învățare ale 
elevilor( planificări calendaristice, 
proiectele unităților de învățare).

Activități metodice
(cercuri pedagogice cu temă.)

Îndrumarea cadrelor didactice debutante  în 
zilele de consiliere ale fiecărui inspector școlar.

Conform  graficului cercurilor pedagogice ale 
fiecărei  discipline, an școlar 2018-2019.
Graficul unic de inspecție școlară aprobat în 
Consiliul de Administraţie al Inspectoratului 
Școlar Județean  Ilfov din data de 24.10.2018.
și a Graficului propriu al fiecărui inspector școlar.
Pe parcursul întregului an școlar

Dezvoltarea competențelor 
didactice ale profesorilor  din 
perspectiva educației incluzive

Consilierea / formarea  cadrelor 
didacice pe problematica educației 
incluzive.

Cursuri de formare CCD Ilfov și UNICEF Pe parcursul întregului an școlar

Individualizarea sarcinilor 
didactice astfel încât toți elevii 
să atingă nivelul de 
performanță prevăzut în 
programele școlare  

Verificarea  documentelor de 
microproiectare( proiecte 
didactice) și de evaluare în vederea  
corelării acestora cu programele 
școlare și nivelul de pregătire al 
fiecărui colectiv de elevi.

Inspecție de specialitate/ rapoarte de inspecțe.
Raportare săptămânală în Consiliul inspectorilor 
privind aspectele verificate și concluziile 
parțiale. 
Raport semestrial pe fiecare disciplină.
Raport- sinteză al Compartimentului Curriculum 
și inspecție școlară, semestrial și anual 

Conform graficului propriu al fiecărui inspector 
școlar.

Semestrial 

La finele anului școlar



CURRICULUM
ȘI INSPECȚIA ȘCOLARĂ

PLAN DE MĂSURI  PRIVIND  CREȘTEREA  CALITĂŢII  
INSPECŢIEI  ŞCOLARE  ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Introducerea 
elementelor de 
tratare 
diferențiată  în 
proiectarea  
didactică.

Realizarea de către cadrele 
didactice a Planurilor de 
intervenție personalizate.
Colaborarea cu consilierul școlar, 
cu profesorii de sprijin.

Inspecție de specialitate/ rapoarte de inspecțe
Inspecție tematică/ rapoarte de inspecțe
Raportare săptămânală în Consiliul inspectorilor privind 
aspectele verificate și concluziile parțiale.
Raport- sinteză al Compartimentului Curriculum și inspecție 
școlară, semestrial și anual.

Conform graficului propriu al fiecărui inspector 
școlar și a programului stabilit de CJRAE pentru 
fiecare consilier școlar.
Conform graficului de inspecție  al  ISJ  Ilfov.
Semestrul  I/II an scolar 2018-2019

Utilizarea 
metodelor 
interactive și a 
manualelor 
digitale pentru în 
lecții.

Monitorizarea  gradului de 
implementare a metodelor 
interactive la clasele a V –a.
Schimburi de experiență în care 
sunt prezentate exemple de bună 
practică.

Asistențe  la lecții realizate de inspectorii școlari, metodiștii ISJ 
Ilfov, directori, șefii comisiilor metodice.
Fișe de asistențe.
Activități metodice. 
Raportare săptămânală în Consiliul inspectorilor privind 
aspectele verificate și concluziile parțiale.
Raport semestrial pe fiecare disciplină.
Raport- sinteză al Compartimentului Curriculum și inspecție 
școlară, semestrial și anual.

Conform graficului cercurilor pedagogice ale fiecărei  
discipline, an școlar 2018-2019.
Conform Graficului de inspecție al ISJ Ilfov, și a 
Graficului propriu al fiecărui inspector școlar/ 
director/ metodist/ șef catedră.

Semestrial. 

La finele anului școlar.
Diversificarea 
resurselor 
educaționale 
deschise.

Consilierea cadrelor didactice în 
vederea realizării unor reserse 
educaționale dschise diversificate.

Identificarea  exemplelor de bună practică la nivelul fiecări 
discipline/ arie curriculară, în vederea realizării unui material 
unitar la nivel de ISJ Ilfov       ( proiecte didactice, teste de 
evaluare predictivă, sumativă, formativă, subiecte  olimpiade 
școlare, fișe de lucru).

La finele anului școlar.



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Rețeaua  școlară de învățământ particular în anul școlar 2018-2019

Unități de învățământ

Total
Mediu

Tipul unității Urban Rural

Grădiniţe 28 16 12
Şcoli primare 21 10 11

Şcoli gimnaziale 6 5 1
Licee 3 3 0

Şcoli postliceale 1 0 1
Total unităţi 59 34 25



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Evoluția învățământului particular

Tipul unității 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Grădiniţe 26 26 28
Şcoli primare 6 6 6
Şcoli gimnaziale 17 21 21
Licee 3 3 3
Şcoli postliceale 0 1 1
Total unităţi 52 57 59


2018-2019

				2018-2019

				Grădinițe		28				Nr. crt		Denumire lunga		Localitate superioara

				Școală Gimnazială		6				1		Grădinița cu Program Normal și Prelungit ”HAPPY HOURS” BERCENI		BERCENI

				Școala Primară		21				2		ȘCOALA PRIMARĂ "KINDERSTAR"		BERCENI

				Școala postliceală		1				3		ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”DOCTOR LUCA” CERNICA		CERNICA

				Licee		3				4		GRADINITA PLANETA COPIILOR II		CHIAJNA

						59				5		GRĂDINIȚA DEGEȚICA ROYAL PALACE CHIAJNA		CHIAJNA

										6		GRĂDINIȚA "DAVID MIHAI"		CHIAJNA

										7		GRĂDINIȚA "INTERNATIONAL KIDS ACADEMY"		CHIAJNA

										8		GRĂDINIŢA "VINCENZINA CUSMANO" ROȘU		CHIAJNA

										9		ȘCOALA ”KIDS CLUB MILITARI”		CHIAJNA

										10		Şcoala Primară "International Kids Academy" Roşu		CHIAJNA

										11		ŞCOALA PRIMARĂ "AGATONIA"		CIOLPANI

										12		SCOALA PRIMARA ANASTASYA SCHOOL CORBEANCA		CORBEANCA

										13		ŞCOALA PRIMARĂ "PAINTBRUSH" CORBEANCA		CORBEANCA

										14		ŞCOALA PRIMARĂ "PARADISUL COPIILOR" OSTRATU CORBEANCA		CORBEANCA

										15		GRĂDINIȚA "HAPPY-DAYS"		CORBEANCA

										16		ȘCOALA PRIMARĂ ”ST. NIKLAS” TĂMAȘI		CORBEANCA

										17		GRĂDINIȚA "KERMIT" DOBROEȘTI		DOBROEŞTI

										18		Grădinița ”Universul Copiilor” Domnești		DOMNEŞTI

										19		GRĂDINIȚA "ZORI DE ZI"		MOGOŞOAIA

										20		ȘCOALA PRIMARĂ "EXPLORE 100"		MOGOŞOAIA

										21		GRĂDINIŢA GSP BRAGADIRU		ORAŞ BRAGADIRU

										22		ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRO INGENIO"		ORAŞ BRAGADIRU

										23		GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT IANI`S CLUB BUFTEA		ORAŞ BUFTEA

										24		GRĂDINIȚA "PANDA"		ORAŞ BUFTEA

										25		GRĂDINIȚA "KINDER RESIDENZ"		ORAŞ CHITILA

										26		GRĂDINIȚA ”MY FIRST ENGLISH ADVENTURE” OTOPENI		ORAŞ OTOPENI

										27		GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MARIA NATALIA"POPESTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

										28		GRADINITA "INIMA LUI ISUS" POPESTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

										29		GRĂDINIȚA ”ROSE GARDEN KIDS” POPEȘTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

										30		GRĂDINIȚA "SFÂNTA AGNES"		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

										31		ŞCOALA PRIMARĂ "APOLLO KIDS" POPEŞTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

										32		ȘCOALA PRIMARĂ ZECE VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										33		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HERMANN OBERTH" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										34		GRADINITA "OLGA GUDYNN SCHOOL" PIPERA VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										35		GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CORINA NICULESCU"		ORAŞ VOLUNTARI

										36		GRĂDINIŢA "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										37		GRĂDINIȚA ”HARMONY TREE MONTESSORI EDUCATION” VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										38		GRĂDINIȚA "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										39		GRĂDINIȚA "TINKERBELL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										40		Grădinița ”Universul Copiilor 2” Voluntari		ORAŞ VOLUNTARI

										41		LICEUL GERMAN ”HERMANN OBERTH” VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										42		LICEUL TEORETIC "LITTLE LONDON PIPERA"		ORAŞ VOLUNTARI

										43		LICEUL TEORETIC "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										44		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DISCOVERY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										45		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										46		ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										47		ȘCOALA GIMNAZIALĂ OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										48		ȘCOALA PRIMARĂ "BEL SORRISO"		ORAŞ VOLUNTARI

										49		ŞCOALA PRIMARĂ "BUTTERFLY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										50		ȘCOALA PRIMARĂ "DREAMLAND"		ORAŞ VOLUNTARI

										51		ŞCOALA PRIMARĂ "Echilibria - Montessori Education"		ORAŞ VOLUNTARI

										52		ȘCOALA PRIMARĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										53		ŞCOALA PRIMARĂ "OPTIMA" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										54		ȘCOALA PRIMARĂ "QUESTFIELD" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

										55		ȘCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA"		ORAŞ VOLUNTARI

										56		GRĂDINIȚA "CASA BUNICILOR"		PERIŞ

										57		GRĂDINIȚA ”OAKI” CIOFLICENI		SNAGOV

										58		SCOALA INTERNATIONALA "CLAS" CIOFLICENI		SNAGOV

										59		Şcoala Primară "Junior School" Ştefăneştii de Jos		ŞTEFĂNEŞTII DE JOS





2017-2018

				2017-2018

				Denumire		Localitate superioară				Grădinițe		26

		1		Grădinița cu Program Normal și Prelungit ”HAPPY HOURS” BERCENI		BERCENI				Școală Gimnazială		6

		2		ȘCOALA PRIMARĂ "KINDERSTAR"		BERCENI				Școala Primară		21

		3		ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”DOCTOR LUCA” CERNICA		CERNICA				Școala postliceală		1

		4		GRĂDINIȚA "INTERNATIONAL KIDS ACADEMY"		CHIAJNA				Licee		3

		5		GRĂDINIŢA "VINCENZINA CUSMANO" ROȘU		CHIAJNA						57

		6		GRĂDINIȚA "DAVID MIHAI"		CHIAJNA

		7		GRĂDINIȚA DEGEȚICA ROYAL PALACE CHIAJNA		CHIAJNA

		8		GRADINITA PLANETA COPIILOR II		CHIAJNA

		9		ȘCOALA ”KIDS CLUB MILITARI”		CHIAJNA

		10		Şcoala Primară "International Kids Academy" Roşu		CHIAJNA

		11		ŞCOALA PRIMARĂ "AGATONIA"		CIOLPANI

		12		GRĂDINIȚA "HAPPY-DAYS"		CORBEANCA

		13		ŞCOALA PRIMARĂ "PAINTBRUSH" CORBEANCA		CORBEANCA

		14		ŞCOALA PRIMARĂ "PARADISUL COPIILOR" OSTRATU CORBEANCA		CORBEANCA

		15		ȘCOALA PRIMARĂ ”ST. NIKLAS” TĂMAȘI		CORBEANCA

		16		SCOALA PRIMARA ANASTASYA SCHOOL CORBEANCA		CORBEANCA

		17		GRĂDINIȚA "KERMIT" DOBROEȘTI		DOBROEŞTI

		18		Grădinița ”Universul Copiilor” Domnești		DOMNEŞTI

		19		GRĂDINIȚA "ZORI DE ZI"		MOGOŞOAIA

		20		ȘCOALA PRIMARĂ "EXPLORE 100"		MOGOŞOAIA

		21		GRĂDINIŢA GSP BRAGADIRU		ORAŞ BRAGADIRU

		22		ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRO INGENIO"		ORAŞ BRAGADIRU

		23		GRĂDINIȚA "PANDA"		ORAŞ BUFTEA

		24		GRĂDINIȚA "KINDER RESIDENZ"		ORAŞ CHITILA

		25		GRĂDINIȚA ”MY FIRST ENGLISH ADVENTURE” OTOPENI		ORAŞ OTOPENI

		26		GRADINITA "INIMA LUI ISUS" POPESTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		27		GRĂDINIȚA "SFÂNTA AGNES"		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		28		GRĂDINIȚA ”ROSE GARDEN KIDS” POPEȘTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		29		ŞCOALA PRIMARĂ "APOLLO KIDS" POPEŞTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		30		GRĂDINIȚA ”HARMONY TREE MONTESSORI EDUCATION” VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		31		GRĂDINIŢA "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		32		GRĂDINIȚA "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		33		GRADINITA "OLGA GUDYNN SCHOOL" PIPERA VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		34		GRĂDINIȚA "TINKERBELL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		35		Grădinița ”Universul Copiilor 2” Voluntari		ORAŞ VOLUNTARI

		36		GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CORINA NICULESCU"		ORAŞ VOLUNTARI

		37		LICEUL GERMAN ”HERMANN OBERTH” VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		38		LICEUL TEORETIC "LITTLE LONDON PIPERA"		ORAŞ VOLUNTARI

		39		LICEUL TEORETIC "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		40		ȘCOALA GIMNAZIALĂ OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		41		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		42		ŞCOALA PRIMARĂ "BUTTERFLY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		43		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HERMANN OBERTH" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		44		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DISCOVERY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		45		ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		46		ȘCOALA PRIMARĂ "BEL SORRISO"		ORAŞ VOLUNTARI

		47		ŞCOALA PRIMARĂ "Echilibria - Montessori Education"		ORAŞ VOLUNTARI

		48		ȘCOALA PRIMARĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		49		ŞCOALA PRIMARĂ "OPTIMA" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		50		ȘCOALA PRIMARĂ "QUESTFIELD" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		51		ȘCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA"		ORAŞ VOLUNTARI

		52		ȘCOALA PRIMARĂ ZECE VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		53		ȘCOALA PRIMARĂ "DREAMLAND"		ORAŞ VOLUNTARI

		54		GRĂDINIȚA "CASA BUNICILOR"		PERIŞ

		55		GRĂDINIȚA ”OAKI” CIOFLICENI		SNAGOV

		56		SCOALA INTERNATIONALA "CLAS" CIOFLICENI		SNAGOV

		57		Şcoala Primară "Junior School" Ştefăneştii de Jos		ŞTEFĂNEŞTII DE JOS





2016-2017

				2016-2017

				Denumire scurtă		Localitate superioară				Grădinițe		26

		1		GRĂDINIŢA "CASA BUNICILOR" PERIŞ		PERIŞ				Școală Gimnazială		6

		2		GRĂDINIŢA "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI				Școala Primară		17

		3		GRADINITA "HAPPY-DAYS" TAMASI		CORBEANCA				Licee		3

		4		GRADINITA "INIMA LUI ISUS" POPESTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI						52

		5		GRĂDINIŢA "INTERNATIONAL KIDS ACADEMY" CHIAJNA		CHIAJNA

		6		GRĂDINIȚA "KERMIT" DOBROEȘTI		DOBROEŞTI

		7		GRĂDINIŢA "KINDER RESIDENZ" CHITILA		ORAŞ CHITILA

		8		GRĂDINIŢA "MARK TWAIN INTERNATIONAL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		9		GRADINITA "OLGA GUDYNN SCHOOL" PIPERA VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		10		GRADINITA "PANDA" BUFTEA		ORAŞ BUFTEA

		11		GRADINITA "SF AGNES" POPEŞTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		12		GRĂDINIȚA "TINKERBELL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		13		GRĂDINIŢA "Vincenzina Cusmano"		CHIAJNA

		14		GRADINITA "ZORI DE ZI" MOGOSOAIA		MOGOŞOAIA

		15		GRĂDINIȚA ”HAPPY HOURS” BERCENI		BERCENI

		16		GRĂDINIȚA ”MY FIRST ENGLISH ADVENTURE”		ORAŞ OTOPENI

		17		GRĂDINIȚA ”ROSE GARDEN KIDS”		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		18		Grădinița ”Universul Copiilor 2” Voluntari		ORAŞ VOLUNTARI

		19		Grădinița ”Universul Copiilor” Domnești		DOMNEŞTI

		20		GRĂDINIŢA CU PP "CORINA NICULESCU" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		21		GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT IANI`S CLUB BUFTEA		ORAŞ BUFTEA

		22		GRADINITA DAVID MIHAI CHIAJNA		CHIAJNA

		23		GRĂDINIȚA DEGEȚICA CHIAJNA		CHIAJNA

		24		GRĂDINIȚA OAKI CIOFLICENI		SNAGOV

		25		GRADINITA PLANETA COPIILOR II		CHIAJNA

		26		GRADINITA SI SCOALA KIDS CLUB MILITARI		CHIAJNA

		27		LICEUL GERMAN ”HERMANN OBERTH” VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		28		LICEUL TEORETIC "LITTLE LONDON PIPERA" VOLUNTAR		ORAŞ VOLUNTARI

		29		LICEUL TEORETIC "M. TWAIN INTERNATIONAL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		30		OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		31		ŞC GIMNAZIALĂ "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		32		ŞCOALA "APOLLO KIDS"		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		33		SCOALA "HERMAN OBERTH" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		34		SCOALA DISCOVERY VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		35		ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARK TWAIN INTERNATIONALI		ORAŞ VOLUNTARI

		36		ŞCOALA PRIMARĂ "AGATONIA" CIOLPANI		CIOLPANI

		37		ŞCOALA PRIMARĂ "BEL SORRISO" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		38		Şcoala Primară "Echilibria - Montessori Education"		ORAŞ VOLUNTARI

		39		ŞCOALA PRIMARĂ "EXPLORE 100" MOGOŞOAIA		MOGOŞOAIA

		40		Şcoala Primară "International Kids Academy" Roşu		CHIAJNA

		41		Şcoala Primară "Junior School" Ştefăneştii de Jos		ŞTEFĂNEŞTII DE JOS

		42		ŞCOALA PRIMARĂ "KINDERSTAR" BERCENI		BERCENI

		43		ŞCOALA PRIMARĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL"VOLUNTAR		ORAŞ VOLUNTARI

		44		ŞCOALA PRIMARĂ "OPTIMA" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		45		ŞCOALA PRIMARĂ "PAINTBRUSH" CORBEANCA		CORBEANCA

		46		ŞCOALA PRIMARĂ "PARADISUL COPIILOR" CORBEANCA		CORBEANCA

		47		ȘCOALA PRIMARĂ "QUESTFIELD" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		48		ȘCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		49		ȘCOALA PRIMARĂ ”ST. NIKLAS” TĂMAȘI		CORBEANCA

		50		SCOALA PRIMARA ANASTASYA SCHOOL CORBEANCA		CORBEANCA

		51		SCOALA PRO INGENIO BRAGADIRU		ORAŞ BRAGADIRU

		52		ŞCOALA ŞI GRĂDINIŢA "DREAMLAND" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI





2019-2020

				2019-2020

				Denumire		Localitate superioară

		1		Grădinița cu Program Normal și Prelungit ”HAPPY HOURS” BERCENI		BERCENI

		2		ȘCOALA PRIMARĂ "KINDERSTAR"		BERCENI

		3		GRĂDINIȚA "DAVID MIHAI"		CHIAJNA

		4		GRĂDINIȚA "INTERNATIONAL KIDS ACADEMY"		CHIAJNA

		5		GRĂDINIŢA "VINCENZINA CUSMANO" ROȘU		CHIAJNA

		6		GRĂDINIȚA DEGEȚICA ROYAL PALACE CHIAJNA		CHIAJNA

		7		GRADINITA PLANETA COPIILOR II		CHIAJNA

		8		ȘCOALA ”KIDS CLUB MILITARI”		CHIAJNA

		9		Şcoala Primară "International Kids Academy" Roşu		CHIAJNA

		10		ŞCOALA PRIMARĂ "AGATONIA"		CIOLPANI

		11		GRĂDINIȚA "HAPPY-DAYS"		CORBEANCA

		12		ŞCOALA PRIMARĂ "PAINTBRUSH" CORBEANCA		CORBEANCA

		13		ŞCOALA PRIMARĂ "PARADISUL COPIILOR" OSTRATU CORBEANCA		CORBEANCA

		14		ȘCOALA PRIMARĂ ”ST. NIKLAS” TĂMAȘI		CORBEANCA

		15		SCOALA PRIMARA ANASTASYA SCHOOL CORBEANCA		CORBEANCA

		16		GRĂDINIȚA "KERMIT" DOBROEȘTI		DOBROEŞTI

		17		Grădinița ”Universul Copiilor” Domnești		DOMNEŞTI

		18		GRĂDINIȚA "ZORI DE ZI"		MOGOŞOAIA

		19		ȘCOALA PRIMARĂ "EXPLORE 100"		MOGOŞOAIA

		20		ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRO INGENIO"		ORAŞ BRAGADIRU

		21		GRĂDINIȚA "PANDA"		ORAŞ BUFTEA

		22		GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT IANI`S CLUB BUFTEA		ORAŞ BUFTEA

		23		GRĂDINIȚA "KINDER RESIDENZ"		ORAŞ CHITILA

		24		GRĂDINIȚA ”MY FIRST ENGLISH ADVENTURE” OTOPENI		ORAŞ OTOPENI

		25		GRADINITA "INIMA LUI ISUS" POPESTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		26		GRĂDINIȚA "SFÂNTA AGNES"		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		27		GRĂDINIȚA ”ROSE GARDEN KIDS” POPEȘTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		28		ŞCOALA PRIMARĂ "APOLLO KIDS" POPEŞTI LEORDENI		ORAŞ POPEŞTI LEORDENI

		29		GRĂDINIŢA "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		30		GRĂDINIȚA "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		31		GRADINITA "OLGA GUDYNN SCHOOL" PIPERA VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		32		GRĂDINIȚA "TINKERBELL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		33		Grădinița ”Universul Copiilor 2” Voluntari		ORAŞ VOLUNTARI

		34		GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CORINA NICULESCU"		ORAŞ VOLUNTARI

		35		LICEUL GERMAN ”HERMANN OBERTH” VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		36		LICEUL TEORETIC "LITTLE LONDON PIPERA"		ORAŞ VOLUNTARI

		37		LICEUL TEORETIC "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		38		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DISCOVERY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		39		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		40		ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HERMANN OBERTH" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		41		ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		42		ȘCOALA GIMNAZIALĂ OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		43		ȘCOALA PRIMARĂ "BEL SORRISO"		ORAŞ VOLUNTARI

		44		ȘCOALA PRIMARĂ "DREAMLAND"		ORAŞ VOLUNTARI

		45		ŞCOALA PRIMARĂ "Echilibria - Montessori Education"		ORAŞ VOLUNTARI

		46		ȘCOALA PRIMARĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		47		ŞCOALA PRIMARĂ "OPTIMA" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		48		ȘCOALA PRIMARĂ "QUESTFIELD" VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		49		ȘCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA"		ORAŞ VOLUNTARI

		50		ȘCOALA PRIMARĂ ZECE VOLUNTARI		ORAŞ VOLUNTARI

		51		GRĂDINIȚA "CASA BUNICILOR"		PERIŞ

		52		GRĂDINIȚA ”OAKI” CIOFLICENI		SNAGOV

		53		Şcoala Primară "Junior School" Ştefăneştii de Jos		ŞTEFĂNEŞTII DE JOS















Foaie5

								Unități de învățământ

										Total		Mediu

								Tipul unității				Urban 		Rural





								Grădiniţe		28		16		12

								Şcoli primare		21		10		11

								Şcoli gimnaziale		6		5		1

								Licee		3		3		0

								Şcoli postliceale		1		0		1

								Total unităţi		59		34		25







Foaie6

										Tipul unității		2016-2017		2017-2018		2018-2019

										Grădiniţe		26		26		28

										Şcoli primare		6		6		6

										Şcoli gimnaziale		17		21		21

										Licee		3		3		3

										Şcoli postliceale		0		1		1

										Total unităţi		52		57		59







ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Evoluție învățământ particular preuniversitar 
după tipuri de unități
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ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

CONSORȚII ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
- AVIZ DE OPORTUNITATE -

1. Consorțiul Școlar ,,OLGA GUDYNN INTERNAȚIONAL SCHOOL:
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLGA GUDYNN INT'L SCHOOL", ȘOS. EROU IANCU NICOLAE, NR. 5, 

VOLUNTARI;
 GRĂDINIȚA "OLGA GUDYNN INT'L SCHOOL", STR. BĂNEASA ANCUȚA, NR. 8, SECT.2, BUCUREȘTI;
 GRĂDINIȚA "OLGA GUDYNN INT'L SCHOOL", ȘOS. EROU IANCU NICOLAE, NR. 82-84, VOLUNTARI;

2. Consorțiul Școlar "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL”:
 LICEUL TEORETIC "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI
 ȘCOALA PRIMARĂ "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI
 GRĂDINIȚA "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI



ÎNVĂȚĂMÂNT 
PARTICULAR

REZULTATE ÎN URMA VIZITELOR DE EVALUARE ARACIP
ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII/ ACREDITĂRII 

Unitatea de învățământ particular/
nivelul evaluat

Concluzii

1 Grădinița “Rose Garden Kids”/ 
Preșcolar Popești Leordeni

Acreditată din anul școlar 2018-2019

2. Școala Primară Butterfly Volutari Scoaterea din evidență din rețeaua școlară
Ilfov începând cu anul 2018-2019 
NIVEL  PRIMAR

3 Școala Gimnazială Maarif –
International School of 
Bucharest – Voluntari
Preșcolar, primar, gimnazial

Indicatori neîndepliniți:
I07- Asigurarea securității tuturor celor implicați în
activitatea școlară,
I22- Managementul personalului didactic și de conducere



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Centralizare Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante în unitățile de învățământ
particular din învățământul preuniversitar în conformitate cu OMECTS 5625/2012

Nr. centre de concurs
/ testare

Număr unități de 
învățământ participante

Nr discipline Nr candidați

6 14 11 50

CONCURSURI TITULARIZARE/ SUPLINIRE LA NIVELUL UNITĂȚII 
ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 SEMESTRUL I



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
Distribuția unităților de învățământ 
particular pe niveluri de învățământ 

Tabel comparativ
An școlar 2017-2018 2018-2019

Total 81 79
Total niveluri acreditate 34 36

Total niveluri autorizate 47 43

53%32%

10%
4%

1%

Nivel preșcolar
Nivel primar
Nivel gimnazial
Nivel liceal
Nivel  postlileal

An școlar 2018-2019



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Rețea școlară învățământ particular pe  niveluri de învățământ 

Invatamant
prescolar Invatamant primar Invatamant 

gimnazial Invatamant liceal Invatamant 
postliceal

Acreditat Autorizat Acreditat Autorizat Acreditat Autorizat Acreditat Autorizat Acreditat Autorizat
25 17 6 19 4 4 1 2 0 1

42 25 8 3 1

Învățământul preșcolar și învățământul primar se detașează semnificativ  ca număr față 
de celelalte niveluri de învățământ



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
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MINORITĂȚI



MINORITĂȚI
LEGISLAȚIE SPECIFICĂ

• Legea Educatiei Nationale (Legea nr. 1/2011);
• Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
• OMEdCT. nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi
tehnic;
• OMECT nr.1529/ 18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional;
• OMECTS nr. 5671/ 10.09.2012 pentru aprobarea “Metodologiei privind studiul în Limba maternă și al Limbii și literaturii materne, al Limbii și literaturii române, studiul Istoriei și
tradițiilor minorităților naționale și al Educației muzicale în limba maternă” (publicat în Monitorul Oficial al României (Partea I, anul 180 (XXIV) Nr. 657/ luni, 17 septembrie 2012,
p. 3-6);
• Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020 (hotararea nr. 18 din 14.01.2015);
• OMENCȘ nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ;
• OMENCȘ nr. 6158/2016 privind aprobarea planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar;
• Notificare nr. 28 463/3 martie 2010 privind prevenirea și eliminarea segregării preșcolarilor și elevilor romi în sistemul școlar, unele măsuri de menținere a studiului în limbile
minorităților/a studierii orelor de limbi materne în sistemul educațional din România;
• OMECT nr. 1539/19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar (anexa 1 la ordin-Metodologia de identificare a unităților de învățământ
preuniversitar în care se impune furnizarea serviciilor de mediere școlară);
• OMECT nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversității în curriculumul național;
• OMECTS nr. 5671/10.09.2012 privind studiul în limba maternă şi al limbii şi literaturii materne, al limbii şi literaturii române, studiul istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al
educaţiei muzicale în limba maternă;
• Metodologia privind studiul în limba maternă şi al limbii şi literaturii materne, al limbii şi literaturii române, studiul istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al educaţieie
muzicale în limba maternă – anexa la OMECTS nr. 5671/10.09.2012;
• Anexa 3 la OMEN nr.3371/12.03.2016 – Planul cadru de învățământ pentru învățământul primar pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care
studiază în limba română;
•Anexa 3 la OMENCS nr. 3590/05.04.2016 - Planul cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu predare în limbile minorităților naționale și pentru învățământul
gimnazial pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română;
•OMEN nr. 3371/2013 prin care a fost aprobată Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar, anexa 3 la ordin, referitoare la Planul
cadru studiul limbii rromani;
•Metodologia privind organizarea Programului „A doua şansă”- Anexele 1, 2, 3 şi 4 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011, modificată și completată de OMEN nr.4093/19.06.2017;
•Metodologia de organizare a Programului „Școala după școală” aprobată prin OMECTS nr. 5349/07.09.2011, modificată de OMEN nr.4802/31.08.2017.



MINORITĂȚI
STRUCTURA  POPULAŢIEI ŞCOLARE PE  NAŢIONALITĂŢI ÎN  UNITĂŢILE   DE ÎNVĂŢĂM ÂNT 

DIN  JUDEŢUL  ILFOV
Română Rromă Maghiară Germană Ucraineană Rusă / 

Lipoveană
Turcă Tătară Greacă Croată Italiană Chineză Moldovenească

51278 1098 6 5 1 1 48 2 8 1 5 28 14
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MINORITĂȚI
PROIECTE/ PROGRAME  EDUCAȚIONALE DESFĂŞU ATE ÎN VEDEREA SUSŢINERII 

INCLUZIUNII  ŞI PARTICIPĂRII ŞCOLARE
Nr. 
crt.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROIECTE DERULATE

1. Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon Cluburi elevi/ 11 cluburi cu câte 12 elevi/ Total 132 elevi/ Finanţare Consiliul Local Pantelimon
2. Școala Gimnazială Nr. 3, Voluntari 

Parteneriat UNESCO-Şcoala Specială Sf. Nicolae Bucureşti – Ziua Internaţională a poeziei;  Ziua Mondială a 
Bunavoinţei; Ziua Mondială a Salutului 

3. Scoala Gimnazială Nr. 3, Buftea Proiect educațional "Împreună împotriva violenței"/ Parteneriat cu CJRAE Ilfov/ 200 elevi/ Ateliere/ Expoziții 
4. 

Școala Gimnazială Nr. 1, Cornetu 
Program:,,Suntem  prieteni, învățăm împreună“ activităţi de consiliere, consultații și meditații,  activități 
extracurriculare cu elevi care provin din medii defavorizate/activitatea ,,Un secol de tradiții și cultură 
ilfoveană“ implicarea activă a părinților în viața școlii, responsabilizarea acestora  în educarea copiilor

5. Şcoala Gimnazială Nr. 1, Tunari Proiecte ,,Cunoaşte-i înainte să-i judeci!"/18/ seminar, excursii, drumeţii 
6. Liceul Teoretic ,,Alexandru Rosetti”, Vidra Simpozion regional cu tema „Și eu sunt parte din aceasta școală“ 
7. Scoala Gimnazială Nr. 2 , Buftea Proiect sprijin educațional - ”În stare de bine” - Ateliere ; Colocvii
7. 

Scoala Gimnazială Nr. 1, Glina
Proiect educativ „Prevenirea și combaterea consumului de droguri, tutun și alcool, a traficului de persoane, de 
sprijinire a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate” în colaboare cu Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” Glina, Consiliul Local Glina, Poliția Glina (100 elevi) 

6. Scoala Gimnazială Nr. 2, Jilava Program Gradiniță estivală, în parteneriat cu Fundația Providența; Banca de rechizite, Programul Below 10 
7. Şcoala Gimnazială ,,Ioan Bădescu,, Popești – Leordeni

Proiectul ,,Educația interculturală pentru toți”- CAEJ 2019 Nr. 603 ISJ Ialomița/100 elevi/Ateliere, Lectorate, 
Expoziții, Competiții 

8. Liceul  Tehnologic  „Vintilă  Bratianuʺ, Dragomiresti –
Vale; Liceul Teoretic ,,Horia Hulubei ”, Măgurele; 
Liceul Tehnologic ,,Dna Chiajna” Roșu-Chiajna

Proiectul ROSE 



MINORITĂȚI

PROGRAMUL  ,,A DOUA ŞANSĂ“

NR. 
CRT. 

UNITATEA  
DE  ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂR  
DE  CURSANȚI

SURSA  
DE  FINANȚARE

1. Liceul Teoretic ,,Alexandru Rosetti”, Vidra 71 MEN

2. Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești-Vale 62 MEN

3. Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon 74 MEN

4. Şcoala Gimnazială Nr. 3, Buftea 71 MEN

5. Şcoala Gimnazială Nr. 2, Creteşti 72 MEN



MINORITĂȚI
ACȚIUNI  PROPUSE/ REALIZATE 
ÎNCADRATE  ÎN  PLANUL  
JUDEȚEAN  DE INCLUZIUNE
1. Promovarea şi derularea unor programe de educaţie

parentală la nivel local, precum şi a activităţilor/proiectelor
care vizează cooperarea şcoală-familie,şcoală-comunitate:
şcoala mamelor, şcoala părinților etc .

Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Buftea-Proiect sprijin educațional ”În stare de bine” Lectorate pentru părinți Școala Gimnazială Nr. 1,
Cornetu – Lectorate pentru părinți cu tema - Rolul școlii în discriminarea disconfortului emoțional produs de plecarea
părinților în stăinătate; Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon: Program educaţional "Arta de a fi părinte", în care sunt implicaţi
12 părinţi de etnie roma, proiect susţinut de Consilul Local Pantelimon.

2. Formarea profesorilor pentru creșterea calității procesului
instructiv-educativ din perspectiva educației incluzive
/învățării diferențiate; Diversity inclusive education for
roma; Managementul clasei de elevi (grupuri
dezavantajate); Istoria romilor.

Școala Gimnazială Nr. 1, Glina; Școala Gimnazială Nr. 2, Glina;

Școala Gimnazială Nr. 3, Crețești; Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon; Școala Gimnazială Nr. 1, Jilava; Școala Gimnazială Nr. 2,
Jilava; Școala Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu", Chitila.

3. Susținerea formării claselor cu predare în limba maternă,
susţinerea studierii limbii materne, a istorie şi tradițiilor
romilor, a educație muzicale în limba romani, în
comunităţile unde există cel puţin 7-10 solicitări de acest
tip.

Școala Gimnazială Nr. 2, Crețești: Introducerea studiului limbii rromani la cls. I și a opționalului ,,Istoria și tradițiile romilor”
la ciclul gimnazial .

4. Organizarea de către ISJ Ilfov a unor acțiuni de promovare
a incluziunii şcolare, diversității, interculturalității, a
nondiscriminării și nonsegregării.

Activitate județeană “Strategii şi practici incluzive promovate în învățământul ilfovean” la care au participat 19 unităţi de
învăţământ (Liceul Teoretic ,,Ioan Petruş“, Otopeni;Școala Gimnazială Nr. 1, Glina; Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon; Școala
Gimnazială Nr. 1, Mogoșoaia; Școala Gimnazială Nr.2, Cernica; Școala Gimnazială Nr.1, Cernica; Școala Gimnazială Nr.1,
Afumaţi; Școala Gimnazială Nr. 1, Cornetu; Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie; Școala Gimnazială Nr. 1, Tunari; Școala
Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu", Chitila; Școala Gimnazială Nr. 2, Buftea; Școala Gimnazială ,,Gheorghe Corneliu", Domnești;
Școala Gimnazială Nr. 1, Voluntari; Școala Gimnazială Nr. 2, Voluntari; Școala Gimnazială Nr.3, Voluntari; Liceul Tehnologic
,,Nicolae Bălcescu“, Voluntari; Seminaru Teologic Liceal Ortodox ,,Sfânta Filofteia“, Brăneşti; Şcoala Gimnazială Nr. 1, Brăneşti.

5. Susţinerea implementării unor programe de detecţie
timpurie şi intervenţie pentru copiii în risc de abandon.

Şcoala Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu”, Chitila: Proiect Inschool – Școli incluzive: Facem o diferență pentru copiii rromi.

6. Susţinerea asigurării unei bune corelări a ofertei
educaţionale cu nevoile locale, cu diversele situaţii si
probleme ale comunităţilor, cu nevoile si interesele
individuale ale elevilor; implicarea elevilor și părinţilor în
activități comune desfășurate la nivelul școlii.

În multe şcoli s-a reuşit o bună corelare a ofertei educaţionale cu nevoile locale, cu nevoile si interesele individuale ale elevilor.



Situaţia școlarizării în
învăţământul profesional si tehnic

 Liceu filiera tehnologică zi - 79 clase / 1868elevi
 Liceu filiera tehnologică seral – 15 clase / 468 elevi
 Învățământ profesional  - 19 clase /  454 elevi 
 Școala  postiliceală zi – 7 clase / 190 elevi
 Școala de maistri  seral  - 2 clase /  65 elevi
PROFILUL SERVICII

Domenii de pregătire:
– Turism şi alimentaţie
– Economic
– Comerţ

PROFILUL: RESURSE NATURALE
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Domenii de pregătire:
– Agricultură
– Industrie alimentară
– Silvicultură

PROFILUL  TEHNIC
Domenii de pregătire:
– Mecanică
– Electric
– Electronică automatizări
– Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
– Electromecanică

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI 
TEHNIC



Promovarea învăţământului
profesional de tip dual

Consiliul Județean Ilfov a demarat o serie de activități destinate susținerii mediului de afaceri prin atragerea de investitoriși capital și sprijinire
a antreprenoriatului inovator, precum și pentru întâmpinarea nevoilor de formare profesională la nivel regional.

În acest context, alături de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, a fost organizata în data de 21.11.2018 o dezbatere publică dedicată
învăţământului profesional de tip dual.

Dezbaterea a oferit factorilor decizionali din domeniile politic, economic, educaţional, o platformă pentru a discuta, împreună, despre
dezvoltare apregătirii profesionale duale în județul Ilfov.

Discuțiile din cadrul dezbaterilor au avut ca teme:
• Cum poate fi abordată reticenţa existentă în rândul familiilor faţă de calea pregătirii profesionale?
• Cum pot fi încurajate mai multe companii pentru a se implica?
• Cum pot fi atraşi mai mulţi elevi către învăţământul profesional în sistem dual?

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 
ȘI TEHNIC



ÎNVĂȚĂMÂNT 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Nr.  
crt.

Unitatea de învățământ Localitatea Calificarea profesională Nr. 
clase

Agentul economic / nr. de elevi solicitat

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomireşti Vale Preparator produse din carne și  pește 1 CARMANGERIA  GODAC SRL (20)

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomireşti Vale Electromecanic utilaj și instalații industriale 1 SC BERGERAT MONNOYEUR SRL(5),SC ENERIA 
SRL(5),DOMINO PRODCOM SRL(10)

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Comerciant-vânzător 1 CARMANGERIA  GODAC SRL(25)

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
/Mozaicar, montator placaje

0,5/0,5 TERANO CONSTRUCT SRL(15 / 15)

Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu” Voluntari Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
/Mozaicar, montator placaje

0,5/0,5 TERANO CONSTRUCT SRL(15 / 15)

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna"
Roșu, Chiajna

Electronist aparate și echipamente
1 SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS SRL(25)

 Învăţământul profesional de tip dual- învățământul profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați asigurând formare profesională de
calitate și posibilități de angajare. Se adresează elevilor care au absolvit clasa a VIII- a si persoanelor care au absolvit VIII clase, cu vârsta de până la 23 de ani.

 Beneficii pentru elevii
 Din partea statului : Elevii care urmează acest traseu de pregătire profesională beneficiază de o ”bursă profesională” lunară, în cuantum de 200 RON.
 Din partea operatorilor economici:Agentul economic oferă o bursă, cel puțin egală cu cea oferită de stat, cheltuieli cu examinările de medicină a muncii și

analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru și de protecție, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă și limita posibilităților poate
acorda și asigurarea cheltuielilor de transport, masă și cazare.

Învăţământul profesional de tip dual



ÎNVĂȚĂMÂNT 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Clase posibil a fi realizate în învăţământul profesional de tip dual

Nr.  
crt.

Unitatea de învățământ Localitatea Calificarea 
profesională

Nr. clase Agentul economic / nr. de 
elevi solicitat

1. Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu, Chiajna Bucătar 1 (clasă nouă) SC ROSZ IMPEX SRL(20)
2. Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Mecanic auto 1 (clasă transformată) SC BADSI IMPEX SRL(28)

3. Liceul Tehnologic "Dumitru 
Dumitrescu"  

Buftea Mecanic auto 1(clasă transformată) 



MANAGEMENT 
INSTITUȚIONAL



CONCLUZII
privind calitatea managementului instituțional din unitățile de învăţământ din județul Ilfov, desprinse în urma inspecțiilor din sem I, anul 
școlar 2018-2019 (inspecții tematice și inspecții școlare generale planificate conform Graficului unic al ISJ Ilfov)

1. DOMENIUL: STRUCTURILE DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Indicator: Cadrul legal  al unităților de învățământ 
Realizat de către toate unitățile de învățământ.: 

 s-au întocmit Regulamentul Intern și ROF
 s-a u întocmit anexele
 s-au întocmit principalele proceduri de sistem și operaționale

Disfuncționalități: Regulamentul Intern nu respectă, în toate unitățile, structura recomandată (conform art. 242 din Codul Muncii)
Regulamentul de Organizare și Funcționare nu a fost revizuit în toate unitățile de învățământ, astfel încât să includă prevederi din Statutul 
Elevului, Legea 272/2004 , OMENCS nr. 6134/2016, OMENCS nr. 6158/2016 
În multe unități de învățământ regulamentele nu conțin anexele recomandate.
Proiectele de regulament nu sunt dezbătute în mod real cu profesorii, elevii și părinții  (cf. art2, al 4 din ROFUIP)        
Recomandări:
Se va revizui ROF în acord cu  OMEN Nr. 3027/2018 privind completarea și modificarea OM 5079/2016
Se va revizui Regulamentul Intern 
Școlile vor elabora o procedură privind întocmirea regulamentelor în conformitate cu prevederile ROFUIP



CONCLUZII
privind calitatea managementului instituțional din unitățile de învăţământ din județul Ilfov, desprinse în urma inspecțiilor din sem I, 
anul școlar 2018-2019 (inspecții tematice și inspecții școlare generale planificate conform Graficului unic al ISJ Ilfov)

Indicator: Consiliul de Administrație
Realizat la nivel bun de majoritatea unităților de învățământ; se respectă prevederile OMEN nr. 4619/2014; OMECS nr. 4621/2015 privind
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, Structura CA
respectă legea (art.96, LEN, OM 4169/2014, 4621/2015) precum și aprobarea ISJ Ilfov
Disfuncționalități

- Art. 10, al 8 din OMEN nr. 4619/2014, modificat prin OMECS nr. 4621/2015 - Hotararile consiliului de administratie care vizeaza
personalul din unitate nu se iau întotdeauna prin vot secret (acordarea calificativelor)
- Prezența partenerilor la ședințe este încă redusă în unele unități de învățământ și inexistentă în majoritatea unităților particulare
- Elevul membru în CA fie participă foarte rar, fie NU participă la ședințe
- Anexele CA sunt incomplete/ nu sunt organizate pe ședințe
- Procese verbale scrise superficial, fără menționarea de către director a cadrului legal care stă la baza hotărârilor
- Hotărârile CA nu se publică
- Slabă / inexistentă preocupare pentru monitorizare
Recomandări:Măsuri punctuale de remediere

1. DOMENIUL: STRUCTURILE DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT



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 BUN
Disfuncționalități
• Procesul de autoevaluare insuficient sau deloc realizat pe parcursul semestrului I
• Conducerea nu a realizat un kit de instrumente de monitorizare/evaluare
• Lipsesc raportările de etapă asociate obiectivelor manageriale
Recomandări:
• Autoevaluarea calității managementului folosind instrumente specifice (grile de monitorizare, chestionare, etc)
• Stabilirea atribuțiilor membrilor CA privind monitorizarea activităților/raportarea
Indicator: Implementarea planurilor operaționale și monitorizarea progresului/ școala are un sistem de monitorizare și un set de indicatori, există proceduri pentru 
monitorizare
Indicator  insuficient realizat în ceea ce privește monitorizarea pe bază de indicatori; 
Disfuncționalități
• Nu există, în multe unități de învățământ, instrumente de monitorizare sau acestea nu se utilizează sistematic
• Nu se definesc indicatorii pe baza cărora se realizează monitorizarea
Recomandări:
• Implementarea, de către conducere, a unui sistem de  monitorizare a progresului în implementarea PDI/PO
• Realizarea și utilizarea instrumentelor de monitorizare
• Prezentarea, periodic, a rezultatelor monitorizării în CA/ CP



2. DOMENIUL: PROCESE DE MANAGEMENT
Indicator: Raportarea și schimbul de informații/  Școala oferă rapoarte obiective, în mod regulat, comunității școlare, adaptate nevoilor, precum și 
comunității locale
• Indicator realizat de toate unitățile de învățământ la un nivel bun, existând limite ale rapoartelor ori ale prezentării acestor rapoarte 
• Bazele de date sunt actualizate sistematic de majoritatea școlilor
Disfuncționalități
• În multe cazuri, rapoartele de analiză nu respectă structura recomandată
• Nu se realizează o analiză a impactului activităților asupra rezultatelor învățării
• Superficialitate în analiza și raportarea privind calitatea actului didactic pe baza unor indicatori preciși
• Lipsă analiză calitativă
Recomandări:
• Implementarea procedurii de raportare și schimb de informații
• Utilizarea bazei de date a școlii pentru analize comparative și stabilire de măsuri remediale, cu deosebire în domeniul creșterii rezultatelor școlare
• Se va reconsidera analiza calității actului didactic din perspectivă calitativă și cantitativă
Indicator: SCMI/ Școala implementează SCMI pentru consolidarea sistemului de management și control intern
• Indicator realizat la nivel acceptabil (există comisie, există program de dezvoltare a SCMI, există proceduri)
Disfuncționalități
Structura comisiei nu respectă prevederile art. 3 din OSGG 600/20158 actualizat: Activitatea comisiei nu se desfășoară sistematic, în conformitate cu 
programul aprobat;
• Documentele, inclusiv Programul de dezvoltare a SCMI, nu sunt actualizate în toate școlile, conform OSGG 600/2018
• Procedurile nu respectă Instrucțiunea 1 



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 bun de majoritatea școlilor: există plan de dezvoltare profesională continuă, există bază de date privind creditele profesionale.
Disfuncționalități:
- Slabă implementare/ Lipsa strategiei privind dezvoltarea profesională  continuă (analiză de nevoi, planuri individuale, planuri ale comisiilor, planuri ale 

școlii)
- Formalism în realizarea asistențelor la lecții de către unii directori
- Lipsa preocupării pentru responsabilizarea cadrelor didactice privind calitatea predării
Recomandări:
- Eficientizarea activităților de perfecționare realizate la nivelul școlii în sensul diversificării formelor de activitate)
- Conducerea școlii va monitoriza  implementarea în lecții a achizițiilor de la cursuri, responsabilizând personalul
- Furnizarea de cursuri de formare și pentru personalul didactic –auxiliar/ nedidactic
- Asistențele la lecții vor urmări responsabilizarea profesorilor, motivarea acestora

Indicator:  Există un buget corespunzător pentru planul de dezvoltare a resurselor umane
indicator realizat la nivel Acceptabil
Disfuncționalități
- Multe unități de învățământ nu prevăd / nu beneficiază/ nu cheltuie  bugetul alocat programelor de dezvoltare profesională a personalului 
- Directorii nu monitorizează, prin asistențe, transpunerea în actul de predare a achizițiilor de la cursurile de formare
Recomandări:
- Gestionarea corectă, eficientă a bugetului alocat formării/dezvoltării profesionale
- Asistențe având ca obiectiv responsabilizarea profesorilor



3. DOMENIUL: RESURSE UMANE

Indicator: Evaluarea performanței/ Evaluările anuale sunt obligatorii pentru toți angajații/ Se asigură și autoevaluarea
• Indicator  realizat la un nivel Bun
Disfuncționalități
• Nerespectarea art. 10, al 8 din OMEN nr. 4619/2014, modificat prin OMECS nr. 4621/2015 privind evaluarea personalului 

didactic în CA (acordarea calificativelor prin vot secret)
• Nu există în toate școlile procedură de evaluare a personalului
• Fișa de evaluare nu se revizuiește / aprobă anual în toate unitățile/ nu se comunică personalului
• Formalism în evaluare
Recomandări:
• Realizarea și respectarea procedurii de evaluare, cf OMECTS 6143/2011, OMEN 3597/2014
• Creșterea nivelului de exigență al structurilor manageriale în ceea ce privește evaluarea anuală și acordarea calificativelor
• Întocmirea și aprobarea fișei de evaluare pentru personalul nedidactic, pe baza OMECTS nr.3860/2011, cu detalierea 

criteriilor de evaluare



3. DOMENIUL: RESURSE UMANE

Indicator: Satisfacția cadrelor didactice, a elevilor cu privire la managementul organizației școlare, la prestația directorului / directorului adjunct

• Indicator  realizat  la un nivel Slab

Disfuncționalități

• Nu există cultura autoevaluării  care să susțină creșterea reală a rezultatelor ( feedbackul actorilor principali nu este colectat ;

• Nu există / nu se aplică / nu se interpretează chestionare de satisfacție decât într-un număr foarte redus de școli

• Nu s-au constituit baze de date cu chestionare de satisfacție

• Portofoliul directorului nu conține   istoricul feedback-ului primit din partea personalului cu privire la calitatea managementului

Recomandări

• Corelarea activității de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte  proceduri de management  (cu normarea, cu dezvoltarea profesională, etc)



CONCLUZII
referitoare la rezultatele evaluării, prin inspecția școlară, privind capacitatea de îndeplinire de către conducerile 
unităților de învățământ a obiectivelor manageriale esențiale

Obiective / domenii de competenţă managerială evaluate:
a) Capacitatea managerială de asigurare a infrastructurii, resurselor, leadershipului eficient pentru a susţine cadrele 

didactice în vederea obţinerii şi îmbunătăţirii rezultatelor învăţării – niveluri medii de performare; există un număr 
mic de școli cu nivel bun și foarte bun de performare; obiectivele realizate vizează preponderent infrastructura, 
resursele și mai puțin susținerea/responsabilizarea cadrelor didactice pentru creșterea calității actului de predare; slabă 
preocupare, în cele mai multe cazuri, pentru inovare în domeniul managerial

b) Capacitatea managerială de a-şi îmbunătăţi propria activitate (de planificare, organizare, monitorizare, evaluare) 
pentru asigurarea îmbunătăţirii rezultatelor învăţării, capacităţii profesionale a cadrelor didactice şi capacităţii 
instituţionale – niveluri medii de performare: nu se evidențiază preocuparea pentru creșterea continuă a calității 
actului de predare prin măsuri manageriale explicite

c) Competenţele de comunicare ale directorului cu profesorii, elevii, părinții, cu celalalte instituţii şi niveluri de decizie 
din cadrul sistemului de învăţământ şi de implicare a comunităţii în activităţile şcolii –niveluri bune de performare; 
se impune o reconsiderare a comunicării cu elevii care să se facă sistematic



PERSONALUL DE 
CONDUCERE



CENTRALIZATOR
PERSONAL DE CONDUCERE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ, CONEXE ȘI SPECIAL 

an școlar 2018-2019

NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
nr. total directori nr. total directori

adjuncți
PREȘCOLAR 13
PRIMAR 0
GIMNAZIAL 46 12
LICEAL 17 11
POSTLICEAL 0
CJRAE 1
CENTRUL  ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1
PALATUL+CLUBURILE ELEVILOR 1
CLUBURI  SPORTIVE ȘCOLARE 1
TOTAL 80 23

PERSONALUL DE 
CONDUCERE



Statistica funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ

- Unități de învățământ cu PJ: 80
Total posturi directori: 80

- Număr de posturi de director ocupate prin concurs: 68
- Număr de posturi de director rămase vacante: 12

Total posturi directori adjuncți: 27
- Număr de posturi de director adjunct ocupate prin concurs:16
- Număr de posturi de director adjunct rămase vacante: 11

PERSONALUL DE 
CONDUCERE



SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR
sem I 2018-2019

Luna Nr. petiții Redirecționate MEN
septembrie 10 1
octombrie 6 2
noiembrie 0 0
decembrie 7 0
ianuarie 4 0
Se constată scăderea 
numărului de petiții



Asigurarea calității



Asigurarea calității

EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI

 În semestrul I școlile și-au inițializat RAEI, utilizând aplicatia https://calitate.aracip.eu.
 Încărcarea datelor în aplicație este la un nivel Bun, (în special, școlile care au primit

vizită de evaluare externă periodică s-au preocupat de acest aspect)
 Încă există școli care nu și-au actualizat datele în aplicație
 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.

https://calitate.aracip.eu/


Asigurarea calității

EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI

 Rezultatele evaluării interne fundamentează, în majoritatea cazurilor, deciziile de îmbunătățire
luate de managementul școlar; se constată în unele școli lipsa coerenței între activitatea CEAC și
cea a managementului

 Toate școlile utilizează în procesul de evaluare internă aceleași cadre / criterii / standarde utilizate
și la evaluarea externă (43 indicatori de performanță naționali)

 Școlile folosesc în procesul de evaluare a calităţii atât standardele de acreditare şi evaluare
periodică, aprobate prin HG nr. 21/2007 cât şi standardele de referinţă

 Nu toate evaluările interne sunt obiective, acordate conform procedurii
 RAEI nu se face public de către toate unitățile de învățământ



Asigurarea calității

EVALUAREA EXTERNĂ PERIODICĂ ARACIP

Unități de învățământ de stat evaluate extern, octombrie 2018

Unități de învățământ evaluate: Şcoala Gimnazială nr.2 Jilava, Liceul Teoretic
"Radu Popescu”, Școala Gimnazială nr.1 Dascălu, Şcoala Gimnazială "Ioan
Bădescu", Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru" Ciorogârla, Grădinița nr.2 Voluntari,
Şcoala Gimnazială nr. 3 Popești Leordeni, Şcoala Gimnazială "Gheorghe
Corneliu", Școala Gimnazială nr.1 Găneasa, Școala Gimnazială nr.1 Cornetu,
Şcoala Gimnazială nr. 3 Voluntari, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Peris,
Școala Gimnazială nr.1 Ciolpani, Şcoala Gimnazială nr. 1 Pantelimon



Asigurarea calității

EVALUAREA EXTERNĂ – CONCLUZII
privind îndeplinirea standardelor de calitate (desprinse din evaluările externe și din inspecțiile școlare)

Cadrele didactice sunt capabile să asigure bunăstarea copilului/ elevului?
Concluzie (corelarea constatărilor la indicatorii I06, I07, I08, I 10, I11, I12, I15, I16, I20, I30, I31, I 40, I42)
• În majoritatea școlilor, mijloacele și materialele didactice sunt suficiente, ca și fondul de carte. Spațiile școlare corespund normelor ce vizează

funcționarea acestora, fiind accesibile tuturor elevilor și celor cu nevoi speciale. Cabinetele și laboratoarele permit accesul elevilor la materiale și
mijloace de învățământ specifice disciplinelor școlare. Unele dificultăţi de acces sunt cauzate de programul de lucru al elevilor şi de dubla
funcţionalitate a laboratoarelor/cabinetelor. Spațiile auxiliare sunt funcționaleși accesibile elevilor.

• Elevii beneficiază de servicii de consiliere școlară.
• Lipsesc autorizațiile de securitate la incendiu, sunt insuficiente măsuri de asigurare a securității tuturor celor implicaţi în

activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Peris, Şcoala Gimnazială nr. 1
Pantelimon, Şcoala Gimnazială "Gheorghe Corneliu", Școala Gimnazială nr.1 Dascălu, Şcoala Gimnazială "Ioan Bădescu", Şcoala
Gimnazială nr. 3 Voluntari, Şcoala Gimnazială nr. 3 Popești Leordeni, Grădinița nr.2 Voluntari, Școala Gimnazială nr.1 Ciolpani

• Sunt necesare măsuri de asigurare a securității tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului.
• Lipsă asistență medicală- Școala Gimnazială nr.1 Cornetu
• Spații cu dotări neconforme: Şcoala Gimnazială "Ioan Bădescu"
• Utilizarea necorespunzătoare a spațiilor: Şcoala Gimnazială "Ioan Bădescu", Şcoala Gimnazială nr. 3 Voluntari, Liceul Teoretic

"Radu Popescu”



Asigurarea calității

EVALUAREA EXTERNĂ - CONCLUZII privind
îndeplinirea standardelor de calitate (desprinse din evaluările externe și din inspecțiile școlare)

Cadrele didactice ale şcolii sunt capabile să asigure obținerea de către copii/ elevi a rezultatelor așteptate ? Care este
măsura acestei capacităţi?
Concluzie
• Spaţiile şcolare sunt utilizate în procesul didactic conform destinaţiei lor şi programului zilnic de activitate (laboratoare,

cabinete).
• Proiectarea, realizarea și evaluarea curriculumului respectă normele metodologice, iar rezultatele învățării sunt potențate

de oferirea accesului la resurse (Neconformități înregistrate la o unitate de învățământ).
• Achiziţiile elevilor sunt structurate în manieră interdisciplinară și se furnizează programe de educaţie diferenţiată.
• Se utilizează rezultatele cercetării din ştiinţele educaţiei pentru o mai bună cunoaştere a copilului; pentru o înţelegere

mai profundă a procesului de învăţământ din punct de vedere psihologic, pedagogic, sociologic, ştiinţific, în general
• Se constată implicarea școlilor evaluate în proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate la nivel local,

regional, naţional sau internaţional.
• Planificarea activităţilor extracurriculare implică în mod corespunzător elevii, părinţii şi alți membri ai comunităţii
• Unitățile evaluate înregistrează rezultatele la activităţile extracurriculare prezente în oferta şcolii, inclusiv impactul

acestor activităţi asupra grupurilor-ţintă



Asigurarea calității

CONCLUZII privind
îndeplinirea standardelor minime de calitate (desprinse din evaluările externe și din inspecțiile școlare)

3. Managementul şcolii este capabil să asigure infrastructura, resursele, leadershipul eficient pentru a le
susţine pe cadrele didactice în vederea obţinerii şi îmbunătăţirii rezultatelor învăţării şi bunăstării copilului
/elevului? Care este măsura acestei capacităţi?

 Amenajarea, dotarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare din unitățile evaluate sunt adecvate întocmai la nevoile elevilor, sunt
ambientate și dotate corespunzător standardelor naționale de dotare minimală. Majoritatea școlilor demonstrează progres, în
ultimii trei ani, în dotarea cu material didactic și cărți.

 Este necesară, în cele mai multe școli, dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare
 Există preocupare pentru definirea și promovarea ofertei educaționale, precum și pentru încheierea de parteneriate

educaționale.
 Structurile manageriale monitorizează participarea personalului la activități de formare / dezvoltare profesională continuă și

aplică metodologiile vizând evaluarea acestuia.
 Procesul de proiectare și execuție bugetară este transparent, proiectul de buget/ execuția bugetară sunt discutate, analizate și

aprobate în consiliul de administrație și puse la dispoziția tuturor celor interesați prin publicarea hotărârilor;
 Școala asigură implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor relevanţi în proiectarea bugetară.
 Procesul de implementare a sistemelor de management al calității este corespunzător: există proceduri de autoevaluare

instituţională;
 se utilizează toate domeniile, criteriile şi indicatorii din standardele naţionale ca repere în autoevaluarea instituţională.
 Rezultatele autoevaluării şi ale evaluărilor externe sunt folosite în planificarea, realizarea şi revizuirea activităţilor şi

procedurilor de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii.



DEZVOLTAREA 
RESURSEI UMANE



DEZVOLTAREA 
RESURSEI UMANE

PERFECȚIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE

Definitivat
Sesiunea

2019

Gradul
Didactic 

II
Sesiunea

2019

Gradul
Didactic II
Sesiunea

2020

Gradul didactic I
Seria 
2019

Seria 
2020

Seria 
2021 

Seria 
2022

154 79 67 61 54 84 56

INSPECȚII 

Nr. inspecții
curente

Nr. inspecții speciale

Gradul
II

Gradul
I Definitivat Gradul

II
Gradul

I

REPARTIZAREA DUPĂ 
GRADE DIDACTICE

GRADUL 
DIDACTIC

DEBUTANȚ
I

DEFINITIV
AT

GRADUL II GRADUL I

NUMĂR 
PERSOANE

306 610 460 1061



DEZVOLTAREA 
RESURSEI UMANE

CURSURI ORGANIZATE DE CCD

Nr. 
crt.

Curs
Nr. Cursanți / 

sem. I
Nr. Cursanți / 

sem. II
Total

1.
„Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 
învățământul primar pentru clasa pregătitoare”

49

2.
„Abilități de integrare și educare a copiilor cu cerințe 
educaționale speciale”

47

3. Modelarea caracterului la preșcolari și școlari 22
4. Promanagement educațional 8
5. Educatie interculturală – istoria și tradițiile romilor 21
6. Consiliere și orintare scolară 26

Total 173



DEZVOLTAREA 
RESURSEI UMANE

CERCURI PEDAGOGICE

 Învățământ special : Educația copilului în spiritul valorilor naționale .
Directori : „Management educațional în anul centenarului . Inspirați de trecut , construim viitorul
educației .”

 Limbi moderne : Predarea integrată a elementelor de construcție a comunicării .
 Fizică : „ Fizica altfel – învățare prin metoda investigației” .

 „Ghidul metodologic de predare a fizicii ”
 „ Unități de învățare la clasa a VI – a ”.

 Educație tehnologică : „ Steluțe de Crăciun ”. Expoziție cu obiecte realizate de elevi la orele de
educație tehnologică și aplicații practice pentru sărbătorile de iarnă.

 Chimie : „ Dezvoltarea chimiei ca știință experimentală în 100 de ani”.
 Biologie : „ Biologi de marcă ai neamului românesc”. – liceu

 „ Implementarea programei școlare la clasa a V-a – dificultăți întâmpinate , revizuire”.
 Religie : Mijloace didactice moderne pentru implementarea curriculumului la clasa a VI – a.
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PROIECTE FINANȚATE UE

9 proiecte Erasmus+ în implementare
 Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești
 Școala Gimnazială Nr. 1 Copăceni
 Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești (2 proiecte)
 Liceul Teoretic ”Horia Hulubei” Măgurele
 Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Snagov
 Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu” Chitila
 Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești
 Olga Gudynn International School

30 aplicații Erasmus+ KA1 – în evaluare în RO și țări UE
 Grădinița Măgurele
 Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești
 Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica
 Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu
 Școala Gimnazială Nr. 1 Voluntari
 Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Ghermănești
 Școala Gimnazială Nr. 1 Jilva
 Școala Gimnazială Nr. 1 Copăceni
 Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie
 Liceul Tehnologic "Vintilă Bratianu" Dragomirești Vale
 Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești
 CCD Ilfov / ISJ Ilfov în consorțiu



PROIECTE FINANȚATE UE

36+ proiecte e-Twinning în implementare
 Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea
 Școala Gimnazială Nr. 1 Voluntari
 Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari
 Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești
 Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica
 Școala Gimnazială ”ProIngenio” Bragadiru
 Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești



PROIECTE FINANȚATE UE

7+ proiecte Junior Achievement în implementare
 Liceul Tehnologic "Barbu A. Stirbey"  Buftea
 Școala Gimnazailă Nr. 2 Buftea
 Școala Gimnazială Nr. 1 Voluntari
 Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica



PROIECTE FINANȚATE UE

16 proiecte ROSE
 3 în implementare, anul II
 12 în implementare, anul I
 1 în evaluare



PROIECTE FINANȚATE UEAlte proiecte

 Proiectul ”World’s Largest Lesson” –
92 de activități susținute în 23 de școli

 European Researchers Night și Festivalul de Stiință din Mersin-Turcia
Școala Gimnazială ”ProIngenio” Bragadiru

 Proiectrul C.E. ”INSCHOOL – Facem diferența pentru copiii romi”
Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu” Chitila

 Erasmus Day
Școala Gimnazială Nr. 1 Voluntari
Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești

 Săptămâna VET
Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești

 Școală gazdă SEV – Serviciul European de Voluntariat
Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” Ciorogârla
Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești



PROIECTE FINANȚATE UE

31 Mobilități internaționale

 4 mobilități internaționale elevi/ Schimb de tineri
 24 mobilități internaționale cadre didactice Erasmus+
 3 mobilități profesori alte proiecte

24 persoane participante la Ateliere de formare profesională Erasmus+
 Atelierul de scriere proiecte Erasmus+ pe domeniul VET/ANPCDEFP/ 28-30 septembrie 2018
 Atelierul de scriere proiecte pentru parteneriateE+, Educație Şcolară și proiecte de schimb

interșcolar/ ANPCDEFP - Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci/19-21 octombrie 2018
 Atelierul de scriere proiecte Erasmus+ pe domeniul Educației Școlare/ANPCDEFP/ 26-28

octombrie 2018
 Atelierul de scriere proiecte MobilitatE+, Formare Profesională (VET) pentru învățământul

special/ANPCDEFP/ 23-25 noiembrie 2018
 Webinar informare proiecte de mobilitate Erasmus+ /ANPCDEFP/ 9 ianuarie 2019



PROIECTE FINANȚATE UEImpactul proiectelor cu 
finanțare europeană



Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România
Module gestionate

• Rețea școlară
• Plan școlarizare
• Resurse materiale
• Formațiuni de studiu
• Elevi, atribute, arondare
• Înscrierea la grădiniță
• Înscrierea la clasa pregătitoare
• Înscrierea în clasa I
• Buget
• Cost standard
• Situații statistice: SC0, SC3sem1cap1, SC3cap2sem1, 

SC3sem2cap1, SC3sem2cap2
• Simularea Evaluării naționale la clasa a VIII-a
• Simularea examenului național de Bacalaureat
• Copii eligibili stimulente grădiniță

Probleme / disfuncții 
• La nivelul MEN-SIVECO:
-lipsa unor manuale explicite pentru utilizatorii nespecialiști din școli
-insuficienta exploatare a bazei de date
-analiză defectuoasă în abordarea unor activități
-termene nerealiste de finalizare a unor lucrări
-lipsa validărilor în completarea machetelor
-subdezvoltarea unor module
• La nivelul rețelei școlare:
-lipsa de personal calificat/specializat
-implicarea superficială a conducerii școlilor și a persoanelor 
responsabile
-nerespectarea termenelor
-raportări necorelate și neverificate
-neînțelegerea manualelor de exploatare a diferitelor module
-neatenția și superficialitatea persoanelor responsabile cu gestionarea 
unor module
-dificultatea și complexitatea unor activități în aplicație

SIIIR



AUDIT

 Număr misiuni de audit public intern cuprinse în planurile de audit = 1
 Număr misiuni de audit public intern desfăşurate = 1
 Număr entităţi auditate = 2
 Număr obiective ale acţiunii de auditare realizate = 8
 Număr disfuncţionalităţi constatate = 16
 Număr recomandări realizate = 32
 Număr recomandări însuşite = 32

INDICATORI
privind activitatea de audit public intern desfăşurată în perioada 10.09.2018-01.02.2019



SECRETARIATÎn semestrul I al anului școlar 2018– 2019, principalul obiectiv al
serviciului Secretariat l-a reprezentat eficientizarea transmiteri
informațiilor destinate atât compartimentelor interne, cât și
tuturor colaboratorilor, prin activități specifice, iar prin preluarea
responsabilităților de registratură înregistrarea corectă a tuturor
documentelor din circuitul de lucru.

Activități specifice secretariatului:

 primirea, prelucrarea si transmiterea informațiilor în cel mai scurt timp;
 ținerea la zi a evidentei, sistematizarea, clasarea și arhivarea documentelor

purtătoare de informații, astfel încât să se poată furniza operativ orice informație
necesară;

 înregistrarea, repartizarea și expedierea corespondenței;
 preluarea notelor telefonice sau a notelor de fax, comunicându-le informațiile celor

vizați și realizarea legăturilor telefonice necesare;
 întocmirea ordinelor de deplasare pentru personalul inspectoratului si pentru

profesori însoțitori;
 păstrarea si eliberarea ordinelor de deplasare a cadrelor didactice și a personalului

auxiliar din județ;
 oferirea de informații diverse sau punerea în legătură telefonică cu persoanele

responsabile, a solicitanților din afara instituției;
 verificarea permanentă a corespondenței prin e-mail, înregistrarea ei în registrul de

corespondență

 transmiterea adreselor de răspuns emise de către personalul unității;
 primirea și înregistrarea corespondenței efectuate prin fax, precum și trimiterea

adreselor către unitățile școlare aflate în subordine sau diferitelor instituții
colaboratoare;

 primirea sau transmiterea corespondenței prin serviciul de postă sau curierat;
 oferirea de informații și îndrumarea persoanelor care se prezintă la sediul

inspectoratului;
 multiplicarea diferitelor documente necesare în procesul de comunicare;
 asigurarea difuzării în rețea a adreselor întocmite de personalul inspectoratului;
 ordonarea documentelor în funcție de numărul de înregistrare a lor, necesară pentru
 realizarea arhivei instituției, precum și păstrarea lor în bibliorafturi numerotate;
 păstrarea evidenței cererilor de concediu ale directorilor de unități școlare, a

personalului din cadrul inspectoratului;
 eliberarea de comunicate către cadrele didactice din județ, emise de către serviciul

Resurse Umane;
 eliberarea de diplome, adeverințe, certificate sau opționale semnate, emise sau

avizate de către inspectori;
 eliberarea de calificative pentru directori de unități școlare și pentru inspectori;
 arhivarea distinctă a actelor de studii, a celor care solicită avizarea foilor matricole, a

diplomelor de bacalaureat, a certificatelor de calificare;
 verificarea condicilor de prezență a tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea

încadrul inspectoratului.

Nr. inregistrari documente:
 perioada: 03.09.2018 - 28.12.2018 = 5629
 perioada: 03.01.2019 - 18.03.2019 = 3199



Mulțumesc!

Inspector școlar general,
Prof. Florentina Ecaterina COSTEA
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