
                       

                                               

1 
    

Nr. 11448 din data de 01.10.2020         Aprobat în Consiliul de administraţie al ISJ Neamț, în data de 01.10.2020 
 

Avizat, 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 

Prof. Mihai OBREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect / Inspectori școlari 

 

 

 

 

 

       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

                 PLAN MANAGERIAL 

                                     2020-2021 

                   Construim viitorul prin educaţie de calitate! 

Coordonatori ai proiectului: 

 

PROF. MIHAI OBREJA – INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL  
PROF. DANA-LĂCRĂMIOARA PĂIUȘ – INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 
PROF. ELENA – GENOVEVA IRIMIA – INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT  
PROF. ELENA PREDA – INSPECTOR ȘCOLAR MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
PROF. IOAN-ROMEO ROMAN – INSPECTOR ȘCOLAR MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
PROF. CRISTINA ALBU-IACOB- INSPECTOR ȘCOLAR MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
PROF. CEZARINA MOROȘANU - INSPECTOR ȘCOLAR MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
PROF. ION BĂLAN - INSPECTOR ȘCOLAR MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
 
 

          



                       

                                               

2 
    

 

Rodica Ciuchi – Dezvoltarea resursei umane 

Silvia Bortariu – Resurse umane 

Florentina Ungureanu - Resurse umane 

Mirela Fîrțală– Informatică  

Rodica Savu – Învățământ preșcolar 

Ana Socea– Învățământ primar 

Ana-Maria Zăloagă– Limba şi literatura română, Biblioteci și CDI-uri  

Ana-Alina Ichim – Limbi străine 

Elena Morariu – Matematică 

Irina Horghidan – Arte  

Constantin-Mircea Corlăţeanu – Discipline tehnice 

Daniel Sava – Geografie, Învățământ particular  

Meda-Ionela Ştirbu – Proiecte europene/ Învățământ special și incluziv 

Cătălina Grigoraș – Popa – Educație fizică și sport 

Mihai Giosan – Religie/ alternative educaționale 

Mihaela Popa – Proiecte europene 

Aanei Mihaela – Proiecte extrașcolare 

Costică Alexe – Minorități 

Elena Bicăjanu – Juridic 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

                                               

3 
    

 

CUPRINS 
1. Argument …………………………………………………………………………………………………………………. Pag.  4 

2. Context legislativ ………………………..……………………………………………………………………………….. Pag.  6 

3. Misiune/ Viziune …………………………………………………………………………………………………………. Pag.  9 

4. Valori și principii ..…………………………………………………………………………………………………….…. Pag.  9 

5. Analiza mediului intern şi extern ………………………………………………………………………………………… Pag. 10 

6. Priorități strategice naționale 2020-2021 ...………………………………………………………………………………. Pag. 14 

7. Priorități strategice județene 2020-2021 ...……………………………………………………………………………….. Pag. 15 

DOMENIUL MANAGEMENT  

8. Management instituțional ………………………………………………………………………………………………… Pag. 16 

9. Managementul resurselor umane/ Managementul dezvoltării resurselor umane ………………………………………… Pag. 34 

10. Proiecte educaționale ……………………………………………………………………………………………………... Pag. 51 

11. Activități extrașcolare ……………………………………………………………………………………………...…….. Pag. 61 

12. Minorități naționale ……………………………………………………………………………………………..……….. Pag. 75 

13. Rețea școlară ………………………………………………………………………………………………………...…… Pag. 87 

DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ  

14. Curriculum ………………………………………………………………………………………………………...……... Pag. 91 

15. Învățământ particular ……………………………………………………………………………………………………... Pag.120 

16. Măsuri de eficientizare a activității compartimentelor pe domenii funcționale ………………………………………….. Pag.138 

17. Plan de monitorizare și evaluare a managementului la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ ……………...….         Pag.142 

 

 



                       

                                               

4 
    

 
 

I. Argument 
Strategia educaţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, pentru perioada 2020-2024, ţine cont de realitățile educaționale 

specifice, pornind de la o diagnoză corectă a sistemului educațional, cu privire la îndeplinirea standardelor naţionale şi europene existente, 

valorifică potenţialul resurselor umane din sistemul educaţional nemţean, construiește planurile de dezvoltare anuale și trasează direcţiile 

de acţiune necesare rezolvării celor mai stringente probleme de sistem din judeţul Neamţ. 

Politicile educaționale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ vizează punerea în aplicarea a celor 

douăsprezece deziderate ale Programului Național „România educată”, pentru orizontul anului 2030: 

1. Sistemul de educație formează cetățeni activi, cu valori europene, adaptați condițiilor economice și sociale, cu o cultură civică și 

democratică solidă. Cel care învață depășește un nivel minim de alfabetizare funcțională și digitală. Este autonom în învățare, are 

capacitatea de a-și autoregla propria învățare și își poate identifica și gestiona singur emoțiile, fiind capabil să comunice astfel încât să 

aibă relații armonioase, în familie și societate. 

2. Educația este individualizată, centrată pe nevoile și aspirațiile celui care învață și pe specificul fiecărei comunități de învățare. 

3. Educația începe cât mai devreme în viața unui copil și continuă pe tot parcursul vieții sale. 

4. Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație. 

5. Pentru educație se alocă resurse suficiente, în mod transparent și eficient. 

6. Sistemul de educație este unul echitabil și de calitate pentru fiecare elev. 

7. Tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație. 

8. Sistemul de educație românesc este atrăgător pentru comunitățile academice din România și din întreaga lume, facilitând o intensitate 

crescută a mobilităților internaționale. 

9. Alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor. 

10. Etica și integritatea sunt valori care transmit și se respectă pe tot parcursul educațional. 

11. Managementul educațional este unul profesionist și bazat pe inovație. 

12. Cadrul legislativ care guvernează educația este unul stabil și se bazează pe o viziune asumată. 

 

 Propunem, prin planurile de dezvoltare,  intervenții de substanță, la nivelul fiecărei școli aflate în risc, tranformând școala în 

comunitate de învățare funcțională prin crearea unui mediu confortabil, care să inspire și să încurajeze libertatea de gândire, motivându-i 

astfel pe tineri să își continue educaţia și instruirea.  

 Printr-o analiză concretă, vom identifica, la nivel județean, școlile care au elevi în situații critice de sărăcie, fapt care generează 

absenteism, abandon și carențe educaționale. În acest sens, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean, se va constitui un departament 
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special care se va ocupa în mod concret de aceste probleme: vor fi încurajate parteneriate cu ONG-uri implicate, vor fi atrase surse de 

finanțare locale și naționale, vor fi inițiate programe speciale și acest departament va funcționa până la eradicarea situațiilor critice 

descoperite. 

 În cadrul departamentului de rezolvare a situațiilor critice, vom dezvolta instrumente care să identifice primele semne de risc, ceea 

ce oferă posibilitatea de a fi luate măsuri prompte înainte ca problemele să se manifeste și înainte ca elevii să înceapă să se distanţeze de 

școală, să lipsească sau să o abandoneze, vom apela la serviciile comunitare din zonă, care reprezintă minorităţile, acolo unde este cazul, 

la angajatorii sau la organizaţiile societăţii civile, ceea ce facilitează găsirea unor soluţii holistice pentru ajutarea acelor elevi din grupele 

de risc, apelând la sprijin din exterior, la psihologi, asistenţi sociali, servicii comunitare sau asociaţii culturale.  

 Susţinerea și sprijinirea continuă a eforturilor depuse de corpul didactic, în munca cu elevii din grupele de risc, rămâne condiţia de 

bază pentru măsurarea eficacității măsurilor luate la nivel de instituţie. Apreciem că aceste deziderate pot fi atinse prin abordarea unor 

politici manageriale responsabile și asumate de către ISJ Neamț, în colaborare cu unitățile școlare și partenerii, deoarece presupun eforturi 

continue în vederea înlăturării barierelor şi pentru dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să garanteze construcţia unui învăţământ de 

calitate. 

Prin susţinerea direcțiilor prioritare ale politicilor naționale ale învăţământului românesc, prin programele naționale aprobate și 

adaptate specificului judeţului nostru, putem defini o politică managerială care să propună o viziune şi o misiune, capabile să propună un 

proiect strategic pe termen mediu, pentru perioada 2020-2024.  
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II.  Context legislativ 
▪ Legea Educației Naționale nr.1/05.01.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 

5447/31.08.2020; 

▪ Ordinul  comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5487/1494/2020 care aprobă măsurile de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

▪ Ordinul MEC nr.3125/29.01.2020 privind structura anului şcolar 2020-2021; 

▪ Ordinul MEC nr. 5545/11.09.2020 privind Metodologia–cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

▪ Ordinul MEC nr.5455/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale -2021; 

▪ Ordinul MEC nr. 5453/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat-2021; 

▪ Ordinul MEC nr.3472/10.03.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea Evaluării Naţionale de către absolvenţii clasei a 

VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar; 

▪ O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu 

modificările ulterioare; 

▪ Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 2019-2020 (educatiacontinua.edu.ro); 

▪ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011, cu 

modificări și completări; 

▪ Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCS nr. 3844/2016; 

▪ HG 1534/2008 – Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HG 21/2007 – Standardele de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și a standardelor de 

acreditare și de evaluare, cu modificările și completările ulterioare;  
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▪ H.G. nr. 22/25.01.2007 - Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Ordinul MEN nr. 3623/11.04.2017- Evaluarea activității manageriale desfășurate de către directorii și directorii adjuncți din 

unitățile de învățământ preuniversitar particular, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul M.E.C. nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în 

învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022; 

▪ Ordinul M.E.N. nr. 3493/29.03.2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională a planului de învățământ și a 

programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5  și Anexele 1-3, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării a absolvenților învățământului liceal, filiera 

tehnologică/Anexa la OMEN  nr. 4434/29.08.2014, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul MEC nr. 5.459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021; 

▪ Ordinul MEC nr. 4749/24.07.2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic; 

▪ Ordinul MECTS nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale anuale ale personalului contractual; 

▪ Ordinul MECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar; 

▪ Ordinul comun MECT-MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a 

instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul 

vieţii; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului „A doua Şansă”; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5484/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor 

profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/ educatoare, institutori/ 

institutoare, învăţători/ învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul 

preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, 

palatele şi cluburile copiilor; 

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 49/30.06.2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru 

modificarea unor acte normative; 
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▪ Ordinul MECTS nr. 5485/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5550/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică 

din învăţământul preuniversitar; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5553/7.10.2011 - Metodologia privind echivalarea pe baza E.C.T.S./ S.E.C.T. a învăţământului universitar de 

scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de 

licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5562/7.10.2011-pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a 

creditelor profesionale transferabile; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5565/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 

gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

▪ Ordinul MECTS nr. 6143/22.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si 

didactic auxiliar, cu modificările ulterioare; 

▪ O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu 

modificările ulterioare. 

Documente de referinţă 

▪ Raportul de activitate al I.S.J. Neamț pentru anul școlar 2019-2020; 

▪ Obiectivele Strategiei Europa 2020-2030, capitolul Educaţie; 

▪ România Educată 

▪ Concluziile Consiliului U.E. din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale („ET 2020”); 

▪ Alte documente emise de MEC și Uniunea Europeană 
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III. Viziune/ Misiune 
 

VIZIUNEA 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ creează premisele unui sistem educațional echitabil, care permite accesul la educație de 

calitate tuturor persoanelor care beneficiază de acest drept, furnizând educație la standarde de calitate, definite prin lege, indiferent de 

vârsta, mediul socio-economic de proveniență, nevoile speciale, religia, etnia, opțiunile de viață ale celor care învață. În contexul 

respectului pentru principiile integrității și ale bunei guvernanțe, învățământul din județul Neamț încurajează autonomia instituțională 

crescută, într-o manieră incluzivă și transparentă, contribuind la atingerea obiectivelor strategice ale țării în domeniul educației, 

asumate la nivel național și european.  

MISIUNEA 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ concentrează eforturile manageriale, prin direcții de acțiune concrete, în scopul rezolvării cauzelor 

disfuncționale din mediul educațional și a consecințelor acestora, cu accent pe managementul descentralizat al școlilor. Acest tip de 

management vizează, la nivelul instituţiilor de învăţământ, aplicarea direcțiilor de acțiune pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a 

şcolii, dezvoltarea competențelor elevilor pentru viață, asigurând în acest scop un mediu de învăţare pozitiv, de consolidare a calității 

produsului educațional, de inovare pedagogică, de adaptare la învățământul bazat pe echipamente digitale și de sporire a competenţelor 

corpului didactic, în vederea unei abordări corecte a diversităţii sociale și culturale, precum și în vederea dezvoltării unor tactici 

adecvate de combatere a violenţei și intimidării în școală.  

  

IV. Valori și principii 
 

 Strategia de dezvoltare educațională a învăţământului din judeţul Neamţ, pentru intervalul de timp 2020-2024, impune respectarea 

și promovarea unor valori şi principii adecvate: competenţă, conştiinciozitate, continuitate, calitate, competiţie, cooperare, demnitate, 

inovaţie, implicare, onestitate, participare, respect, responsabilitate, transparenţă. 

            Pentru a transfera consecințele pozitive ale acestor principii care coordonează activitatea noastră, către unitățile școlare 

subordonate, ne vom îndrepta atenţia, prioritar, atât spre oferta educaţională, cât şi spre baza materială, resursele umane şi financiare de 

care este nevoie, încurajând o implicare continuă și eficientă a comunităţii, a părinţilor şi a autorităţilor locale, în viaţa şcolii, în baza unor 

parteneriate stabile care vor contribui la dezvoltarea durabilă a sistemului educaţional. 
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V. Analiza mediului intern şi extern (SWOT) 
Elaborarea şi realizarea Planului managerial pentru anul şcolar 2020-2021 are la bază diagnoza sistemului de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Neamt şi vizează realizarea priorităţilor Ministerului Educaţiei și Cercetării. 

 

Puncte tari: 

o Organizarea sistemului educațional din județul Neamț, în condițiile realității pandemice, începând cu luna martie 2020, având ca prioritate 

asigurarea condițiilor de securitate pentru toți elevii și toate persoanele angajate în educație; 

o Implicarea directă în rezolvarea problemelor punctuale, apărute în școlile din județul Neamț; 

o Implementarea legislației modificate din cauza pandemiei cu SARS-CoV-2; 

o Acordarea de sprijin și consiliere tuturor directorilor de unități școlare; 

o Monitorizare  eficientă a activităților de management, cu respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, luând în 

considerare noile realități; 

o Monitorizarea  eficientă a activităților de predare-învățare-evaluare, cu respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, 

prin creşterea dinamicii inspecţiilor generale şi tematice,  incluse în Graficul unic de control al ISJ Neamț; 

o Documente proiective concepute și redactate în concordanță cu politicile și strategiile MEC, analizate și evaluate periodic, constituind 

utile instrumente de lucru; 

o Consilierea permanentă a conducerii unităților de învățământ pe probleme de management, legislație, relațiile școlii cu părinții și 

administrația publică locală, prin organizarea periodică a ședințelor cu directorii, a cercurilor pedagogice ale directorilor, prin participarea 

la inspecții tematice/ generale; 

o Monitorizarea la nivelul unităților de învățământ, în perspectiva realizării egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, 

abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii; 

o Implementarea unui plan de măsuri în scopul asigurării calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, cu îmbunătățirea rezultatelor la 

examenele naționale; 

o Realizarea unui Raport anual privind starea învățământului bine documentat; 

o Respectarea legislației și a transparenței în actele decizionale, reflectate în promptitudinea rezolvării sesizărilor și petițiilor; 

o Monitorizare optima a activităților de constituire și de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat și particular, prin organizarea optimă a Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și rezervate 

din învățământul preuniversitar de stat și particular; 

o Realizarea unei baze de date pentru manageri școlari, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

o Realizarea unei rețele școlare în conformitate cu politica educațională, cu documentele strategice privind dezvoltarea economică și socială 

la nivel județean, prin consultarea unităților de învățământ, a operatorilor economici și a partenerilor sociali interesați; 

o Existența resurselor umane calificate necesare implementării unei educații de calitate; 

o Sprijinul competent al Consiliilor consultative al ISJ, Curriculare și pe domenii; 
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o Funcționalitatea Comisiei privind organizarea și implementarea sistemului de control intern, bazată pe proceduri de lucru, planuri de 

măsuri corective, registru de riscuri; 

o Existența și monitorizarea aplicării planurilor de măsuri ameliorative privind aplicarea corectă a legislației școlare și a Curriculumului 

Național; 

o Monitorizare eficientă a descentralizării instituționale, prin verificarea planurilor manageriale anuale și a planurilor operaționale, în 

concordanță cu PDI/PAS și cu documentele de la nivel local şi regional (PRAI, PLAI), verificare RAEI; 

o Existența unor parteneriate cu instituții conexe/ actori ai comunității (Instituția prefectului, Primărie, Consiliul Județean, Poliţia Locală, 

Jandarmeria, Direcţia Generală de Sănătate Publică, Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă, agenți economici, ONG-uri focalizate 

pe educație etc.), cu derularea de proiecte educaționale extrașcolare; 

o Comunicare competentă și transparentă cu mass-media locală; 

o Promovare optimă a imaginii învățământului nemțean; 

o Funcţionalitatea echipelor de formatori naţionali, regionali şi locali, respectiv, mentori, experţi şi metodişti; 

o Funcţionabilitatea instituţiilor conexe (CCD Neamţ, CJRAE Neamţ), care participă în mod activ şi dinamic la creşterea eficienţei actului 

educaţional; 

o Creşterea numărului de cadre didactice din judeţul Neamţ, membre în comisii ale ISJ/ MEC/ ARACIP; 

o Implicarea unor unităţi şcolare din judeţ în desfăşurarea Proiectului Strategic-  A doua şansă; 

o Menţinerea preocupărilor unor şcoli pentru obţinerea statutului de  Şcoală Europeană; 

o Menţinerea ponderii posturilor didactice ocupate de titulari (această categorie reprezintă partea cea mai ataşată şi cea mai motivată a 

sistemului); 

o Existența unei forme de organizare profesională de calitate a managerilor școlari din județul Neamț / Asociația Managerilor Educaționali 

din Județul Neamț. 

Puncte slabe: 

o Unități școlare nepregătite pentru învățarea online, dotări insuficiente, neperformante, resursa umană cu pregătire digitală deficitară; 

o Încă mai există directori de școli care realizează documente manageriale nerelevante, nerealiste, convenționale, fără a înțelege rolul 

important al unei proiectări manageriale firești; 

o Practicarea unui management administrativ în defavoarea celui educațional identificată la unii manageri școlari; 

o Nesoluționarea în școlile din mediul rural a problemelor funcționale sau de confort, datorită lipsei fondurilor alocate de consiliile locale; 

o Identificarea în unele școli a documentelor manageriale nerelevante, nerealiste, convenționale, întocmite formal; 

o Lipsa de finalitate a demersurilor pentru rezolvarea problemei autorizării sanitare de funcționare 100%; 

o Număr redus de schimburi de bună practică în vederea popularizării experiențelor positive; 

o Inexistența unui forum de comunicare rapidă și eficientă a directorilor unităților de învățământ; 

o Insuficienta preocupare a directorilor de școli în a valoriza și concretiza activitățile de control și evaluare a cadrelor didactice, prin 

orientarea celor cu pregătire necorespunzătoare spre programe și acțiuni de formare continuă pin CCD și alți furnizori de formare; 

o Continuarea unor demersuri formale în activitățile metodice; 
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o Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoașterea problematicii și a documentelor de stategie educațională privind asigurarea 

calității în educație; 

o Resurse financiare reduse pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale din școli, amenajări; 

o Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi/stagiari; 

o Dificultăţi în încadrarea cu personal didactic calificat în unele unităţi şcolare din mediul rural; 

o Slaba comunicare și colaborare a conducerilor de unităţi şcolare cu consiliile locale, în anumite comunităţi; 

o Decalajul existent între şcolile din mediul urban și cele din mediul rural în ceea ce priveşte atragerea şi menţinerea personalului didactic 

calificat; 

o Dificultăţi în învăţare şi rezultate neperformante înregistrate în pregătirea elevilor din unele şcoli din mediul rural, având drept consecinţă 

obţinerea de rezultate slabe la examenele naţionale; 

o Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului clasei de elevi în  condiţiile învăţării centrate pe elev, a 

activităţilor individualizate sau organizate pe grupe, a exersării autoevaluării sau utilizării standardelor de evaluare şi a criteriilor unitare 

de notare; 

o Rezolvarea cu întârziere a problemelor legate de necesarul de manuale raportat la numărul elevilor din reţeaua şcolară; 

o Implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii; 

o Existența conflictelor și a stărilor tensionate din unele unități școlare. 

Oportunități: 

o Strategia națională - Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 privind îmbunătăţirea calităţii 

şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi de formare 

profesională, deschiderea sistemelor de educaţie şi de formare profesională către societate facilitează access egal la formarea continuă; 

o Deschiderea fără precedent a mediului online către școală și a școlii către această oportunitate, furnizarea de platforme educaționale 

gratuite, posibilități de accesare a unor fonduri dedicate achiziționării de soft-uri utile și echipamente digitale; 

o Posibilități de formare continuă gratuită pentru resursa umană; 

o Implementarea strategiilor privind descentralizarea învățământului pentru asigurarea calității în sistemul educațional. Continuarea 

procesului de descentralizare la nivel funcțional și decisional; 

o Reconfigurarea curriculei, pe parcurs de implementare, prin centrarea acesteia asupra procesului de formare și dezvoltare a competențelor 

cheie și a celor specifice pe niveluri de școlarizare; 

o Atragerea de surse extrabugetare pentru formare continuă, valorificând existența finanțărilor externe MEC, prin proiecte cu finanțare 

europeană (Erasmus+, Proiectul Privind Învățământul Secundar ROSE- Banca mondială, CRED); 

o Colaborarea cu instituții conexe/ actori ai comunității prin parteneriate (CCD, CJRAE, Instituția prefectului, Primărie, Consiliul Județean, 

Poliţia Locală, Jandarmeria, Direcţia Generală de Sănătate Publică, Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă, agenți economici, 

ONG-uri focalizate pe educație etc.); 

o Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale; 

o Dezvoltarea de proiecte speciale care să conducă la reducerea drastică a absenteismului şi abandonului şcolar; 
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o Implicarea consiliilor locale în realizarea lucrărilor privind obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare a unor unităţi de învăţământ; 

o Elaborarea PRAI la nivel regional, PLAI la nivel judeţean cu implicarea ISJ Neamţ; 

o Posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului liceal tehnologic, profesional de stat, profesional dual 

şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii, prin încheierea de parteneriate cu agenţii economici; 

o Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale; 

o Implicarea autorităţilor locale în vederea integrării şcolii în comunitate şi sprijinirea financiară a acesteia; 

o Cooperarea cu şcoli din ţările Uniunii Europene prin parteneriate bilaterale şi multilaterale. 

Amenințări: 

o Contextul pandemic care generează un cadru legislativ instabil, generând incoerențe și disfuncționalități în system; 

o Continuă să fie amenințător bilanțul demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a încadrării personalului didactic; 

o Insuficienta implicare a unor comunităţi şi consilii locale pentru asigurarea condiţiilor sociale necesare stabilităţii cadrelor didactice în 

mediul rural; 

o Preocupare scăzută pentru formarea continuă și educația permanentă a unor manageri școlari; 

o Schimbarea destinaţiilor unor spaţii de învăţământ cauzată de scaderea demografică şi revendicări; 

o Menţinerea cauzelor externe care duc la situaţii de absenteism şi de abandon şcolar în unele unităţi din zonele defavorizate (sărăcie, 

distanţe mari faţă de şcoală, şomaj etc.); 

o Deteriorarea mediului socio-economic şi familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor, 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

o Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii; 

o Menținerea situațiilor care favorizează dezvoltarea comportamentelor de risc în rândul elevilor (infracțiuni, alcool, substanțe interzise, 

etc.). 
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VI. PRIORITĂȚI STRATEGICE NAȚIONALE      2020-2021 
 

I. Realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării descentralizării, dezvoltarea capacității de susținere a tranziției de la 

învățarea față în față exclusiv, la învățarea complementară digital, asigurarea unui management flexibil la nivelul unităților de învățământ 

în vederea realizării egalității de șanse în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și 

îmbunătățirii rezultatelor la examenele naționale 

II. Asigurarea implementării politicilor educaționale aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării 

III. Acces egal la educaţie pentru toţi elevii din judeţul Neamţ, prin monitorizarea continuă a implementării optime a curriculumului naţional 

şi a programelor specifice 

IV. Monitorizarea utilizării noilor tehnologii în procesele de predare-învățare-evaluare de către cadrul didactic la clasă 

V. Asigurarea respectării standardelor de calitate optime în educaţie în unităţile şcolare din judeţul Neamţ şi creşterea procentului de 

promovabilitate la examenele naţionale 

VI. Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin programe/proiecte 

naționale/regionale/județene. Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei și diagnozei activității desfășurate în anul școlar 

precedent. 

VII. Consilierea și facilitarea schimbului de informații în vederea aplicării noului ROFUIP (2020) 

VIII. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională, tuturor grupelor de interes, din unitățile școlare, consilierea și facilitarea 

schimbului de informații. Dezvoltarea capacității de autoevaluare și realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării 

descentralizării 

IX. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în judeţul Neamţ prin participare la programe comunitare finanţate de Comisia Europeană 

prin Programul ERASMUS+, programe finanţate din fonduri structurale, granturi SEE&norvegiene, Banca Mondială, etc. Asigurarea 

formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin programe/proiecte naționale/regionale/județene 

X. Promovarea bunelor practici educaționale în vederea susținerii unei educații de calitate, prin manageri dedicați, bine  pregătiți, excelenți 

lideri educaționali 

XI. Eficientizarea inspecţiei şcolare ca instrument de monitorizare, control, îndrumare şi remediere a activităţilor didactice din unităţile 

şcolare din judeţul Neamţ 

XII. Monitorizarea, îndrumarea şi controlul domeniului Economic-administrativ (secretariat şi informatizare) şi domeniului Tehnic- 

administrativ,  în vederea îmbunătăţirii comunicării, eficientizării fluxului informaţional şi administrării corespunzătoare a resurselor 

materiale şi financiare 
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VII. PRIORITĂȚI STRATEGICE JUDEȚENE      2020-2021 
 

Direcții strategice/ținte strategice 

1. Coordonarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui învățământ de calitate la nivelul 

județului Neamț 

2. Adaptarea curriculară pentru realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului 

Neamț, prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, sporirea accesului la educaţia de calitate, asigurarea politicilor 

de echitate socială şi a egalităţii şanselor 

3. Promovarea învățământului profesional și tehnic și corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, în vederea 

unei bune inserții sociale și profesionale a absolvenților 

4. Realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării descentralizării și dezvoltarea capacității de susținere a 

tranziției de la învățarea față în față exclusiv, la învățarea complementară digitală 

5. Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin programe/proiecte 

naționale/regionale/județene 

6. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională tuturor grupelor de interes din unitățile școlare, 

consilierea și facilitarea schimbului de informații 

7. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în judeţul Neamţ prin participare la programe comunitare finanţate de 

Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+,  programe finanţate din fonduri structurale, granturi SEE&norvegiene, 

Banca Mondială, etc. 
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VIII. DOMENIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
OBIECTIVE GENERALE 

Politici în domeniul educației 

         

    Prioritatea generală din programul de guvernare actual este de a asigura un cadru normativ previzibil şi stabil în sistemul de educaţie. 

Pe termen scurt, decidenții politici vor lua doar măsurile urgente, cu caracter reparatoriu sau care pot creşte calitatea procesului 

educaţional, fără a genera instabilitate pentru elevi, profesori sau societate. Ulterior, obiectivul politicii educaționale va fi punerea în 

practică a viziunii şi strategiei din proiectul „România educată”.  

 

Obiective generale: 

 

O1. Se va prioritiza componenta de echitate şi abordările pedagogice centrate pe elevi/studenţi în scopul de a combate cele trei mari crize 

din educaţia românească: rata ridicată de părăsire timpurie a şcolii, rezultatele slabe ale elevilor la testările naţionale şi 

internaţionale şi rata de analfabetism funcţional, măsurată la vârsta de 15 ani.  

O2. În vederea corelării programelor de studii cu cerinţele de pe piaţa muncii, se vor dezvolta parteneriatele cu partenerii socio-economici 

cu scopul dezvoltării programelor din învăţământul profesional dual şi cel universitar, astfel încât să existe corelarea într-o măsură mai 

mare cu economia reală şi cu priorităţile pe termen mediu şi lung ale României. 

 

 

 

Priorităţi pe termen scurt în învăţământul preuniversitar: 

1. Realizarea unei analize, împreună cu ministerele de resort, care să conducă la adaptarea legislaţiei specifice şi sprijinirea autorităţilor 

publice locale în vederea realizării condiţiilor pentru obţinerea cu celeritate a avizelor şi autorizaţiilor sanitare şi de securitate la incendiu 

pentru unităţile de învăţământ 
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2. Refacerea capacităţii administrative a Ministerului Educaţiei și Cercetării prin evaluări ale personalului şi ocuparea prin concurs a 

funcţiilor 

3. Organizarea concursului de directori pentru anul școlar 2020-2021 şi limitarea practicii de delegare în interesul învăţământului 

4. Adoptarea planului-cadru şi realizarea programelor pentru învăţământul liceal prin continuarea efortului de reformă curriculară 

5. Compatibilizarea evaluărilor naţionale cu programele şcolare, respectiv cu evaluările din timpul anilor de studiu 

6. Debirocratizarea activităţii cadrelor didactice prin reducerea numărului de „hârtii” şi promovarea calităţii în educaţie prin realizarea unui 

act educaţional bun şi centrat pe nevoile elevului 

7. Aplicarea efectivă a metodologiei pentru combaterea segregării şcolare 

8. Realizarea unui parteneriat real al ministerului cu toţi actorii educaţionali (elevi, părinţi, profesori, sindicate) 

9. Extinderea etapizată a programului „Masă caldă” şi creşterea calităţii programelor de „After-school” publice şi private, inclusiv prin 

crearea cadrului legislativ favorabil 

10. Profesionalizarea carierei didactice prin programul de masterat didactic 

11. Extinderea programelor de învăţământ profesional-dual prin adecvarea cadrului instituţional existent şi stimularea parteneriatului cu 

mediul privat 

12. Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educaţie şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de 

predare-învăţare şi pentru managementul educaţional 

  

 România a elaborat Strategia Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă, pe baza recomandărilor Strategiei UNECE, care detaliază 

obiectivele şi direcţiile de acţiune specifice în acest domeniu.  

 Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia 

serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE. 

 

(Sursa Hotărârea  Nr. 22/2019 din 4 noiembrie 2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial  nr. 888 din 4 

noiembrie 2019) 

 

 

DIAGNOZA – Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

 

▪ Organizarea sistemului educațional din județul Neamț, în condițiile realității pandemice, începând cu luna martie 2020, având ca prioritate 

asigurarea condițiilor de securitate pentru toți elevii și toate persoanele angajate în educație; 

▪ Implicarea directă în rezolvarea problemelor punctuale, apărute în școlile din județul Neamț; 

▪ Implementarea legislației modificate din cauza pandemiei cu SARS-CoV-2; 
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▪ Acordarea de sprijin și consiliere tuturor directorilor de unități școlare; 

▪ Monitorizarea  eficientă a activităților de management, cu respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, luând în 

considerare noile realități;  

▪ Documente proiective concepute și redactate în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării, analizate și 

evaluate periodic; 

▪ Consilierea eficientă a conducerii unităților de învățământ pe probleme de management, legislație, relațiile școlii cu părinții și 

administrația publică locală, prin organizarea periodică a ședințelor cu directorii, a cercurilor pedagogice ale directorilor, prin participarea 

la inspecții tematice/ generale; 

▪ Realizarea unui Raport anual privind starea învățământului, bine documentat; 

▪ Respectarea legislației și a transparenței în actele decizionale, reflectate în promptitudinea rezolvării sesizărilor și petițiilor; 

▪ Realizarea unei baze de date pentru manageri școlari, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

▪ 126 de directori și 50 de directori adjuncți numiți prin concurs, cu contract de management educațional, din totalul de 137 de directori, 

respectiv, 60 de directori adjuncți care coordonează activitatea unităților școlare; 

▪ Calificativul ”foarte bine” obținut de directorii și directorii adjuncți pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2019-2020; 

▪ Funcționalitatea Comisiei privind organizarea și implementarea sistemului de control intern, bazată pe proceduri de lucru, planuri de 

măsuri corective, registru de riscuri; 

▪ Monitorizare eficientă a descentralizării instituționale, prin verificarea planurilor manageriale anuale și a planurilor operaționale, în 

concordanță cu PDI/PAS și cu documentele de la nivel local și regional (PRAI, PLAI), verificare RAEI; 

▪ Comunicarea competentă și transparentă cu mass-media locală; 

▪ Promovare optimă a imaginii învățământului nemțean; 

 

 

Puncte slabe: 

 

▪ Unități școlare nepregătite pentru învățarea online, dotări insuficiente, neperformante, resursa umană cu pregătire digitală deficitară; 

▪ Încă mai există directori de școli care realizează documente manageriale nerelevante, nerealiste, convenționale, fără a înțelege rolul 

important al unei proiectări manageriale firești;   

▪ Practicarea predominantă unui management administrativ în defavoarea celui educațional, în anumite cazuri; 

▪ Existența unor școli fără autorizație sanitară de funcționare; 

▪ Număr redus de schimburi de bună practică în vederea popularizării experiențelor pozitive; 

▪ Insuficienta preocupare a directorilor de școli în a valoriza și concretiza activitățile de control și evaluare a cadrelor didactice, prin 

orientarea celor cu pregătire necorespunzătoare spre programe și acțiuni de formare continuă prin CCD și alți furnizori de formare. 

▪ Evaluarea deficitară a performanței unităților de învățământ (examene, evaluare instituțională și a resurselor umane). 

▪ Resurse financiare reduse pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale din școli, amenajări; 
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▪ Existența conflictelor și a stărilor tensionate din unele unități școlare, în defavoarea culturii organizaționale. 

 

Oportunități: 

 

▪ Deschiderea fără precedent a mediului online către școală și a școlii către această oportunitate, furnizarea de platforme educaționale 

gratuite, posibilități de accesare a unor fonduri dedicate achiziționării de soft-uri utile și echipamente digitale; 

▪ Posibilități de formare continuă gratuită pentru resursa umană; 

▪ Implementarea strategiilor privind descentralizarea învățământului pentru asigurarea calității în sistemul educațional. Continuarea 

procesului de descentralizare la nivel funcțional și decizional; 

▪ Impactul rezultatelor implementării Strategiei naționale a educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 

privind îmbunătățirea calității și eficienței sistemelor de educație și de formare profesională, a fost important, facilitând accesul tuturor la 

sistemele de educație și de formare profesională; se observă și o deschidere a sistemelor de educație și de formare profesională către 

societate; 

▪ Colaborarea cu instituții conexe/ actori ai comunității prin parteneriate (CCD, CJRAE, Instituția prefectului, Primărie, Consiliul Județean, 

Poliția Locală, Jandarmeria, Direcția Generală de Sănătate Publică, Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă, agenți economici, 

ONG-uri focalizate pe educație etc.); 

▪ Elaborarea PRAI la nivel regional, PLAI la nivel județean cu implicarea ISJ Neamț; 

▪ Implicarea autorităților locale în vederea integrării școlii în comunitate și sprijinirea financiară a acesteia. 

▪ Dezvoltarea și încheierea de parteneriate menite să optimizeze colaborarea între actorii comunității și școală (Prefectura Neamț, Consiliul 

Județean Neamț, serviciile descentralizate, ONG-uri focalizate pe educație etc.). 

 

Amenințări: 

 

▪ Contextul pandemic care generează un cadru legislativ instabil, generând incoerențe și disfuncționalități în sistem; 

▪ Continuă să fie amenințător bilanțul demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a încadrării personalului didactic; 

▪ Diminuarea interesului/capacității familiei de a susține pregătirea școlară a copiilor, părinți plecați la muncă în străinătate; 

▪ Insuficientă conștientizare a părinților copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educațional al școlii; 

▪ Deteriorarea mediului socio-economic și familial din cauza condițiilor precare de trai. 
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ȚINTE STRATEGICE -  MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 

1. Realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării descentralizării și dezvoltarea capacității de susținere a tranziției 

de la învățarea față în față exclusiv, la învățarea complementară digital 

2. Asigurarea implementării politicilor educaționale aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării 

3. Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin programe/proiecte 

naționale/regionale/județene 

4. Consilierea și facilitarea schimbului de informații în vederea aplicării noului ROFUIP (2020) 

5. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională tuturor grupelor de interes din unitățile școlare, consilierea și 

facilitarea schimbului de informații 

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în judeţul Neamţ prin participare la programe comunitare finanţate de Comisia 

Europeană prin Programul ERASMUS+, programe finanţate din fonduri structurale, granturi SEE&norvegiene, Banca Mondială, etc.  

7. Promovarea bunelor practici educaționale în vederea susțnerii unei educații de calitate, prin manageri dedicați, bine pregătiți, 

excelenți lideri educaționali 

 

Tinta strategică/ 

Obiective 
Activităţi / acţiuni Resurse umane Resurse materiale Responsabili Termen 

Indicatori de 

performanţă/ 

modalităţi de 

evaluare 

T1/O1 

 

Organizarea şi 

structurarea   

activităţii 

manageriale la 

nivelul 

Inspectoratului 

Școlar Județean 

Neamț 

 

a). Elaborarea 

Planului managerial al 

compartimentului 

Management 

instituţional  pentru 

anul şcolar 2020-2021 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Documente 

legislative 

Date statistice din 

școli 

Raportul ISJ 2019-

2020 

 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2020 

Analiza SWOT 

Raportarea 

corespunzătoare 

la Strategia ISJ 

Neamț şi la 

Planul 

managerial al 

ISJ Neamţ 

b). Elaborarea 

Raportului privind 

starea învăţământului  

nemţean din anul 

şcolar 2019-2020, 

domeniul 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

Documente 

legislative 

Rapoarte ale 

compartimentelor 

din cadrul 

domeniului 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori din 

compartimentul 

Management 

Septembrie 

2020 

1 raport anual 

care permite 

stabilirea 

obiectivelor/ 

priorităților 

pentru anul 
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Management 

instituțional 

Management, date 

statistice din școli, 

materiale ale 

comisiilor de 

evaluare a resurselor 

umane 

instituțional 2020-2021 

pentru domeniul 

Management 

instituțional 

c). Numirea 

directorilor 

/directorilor adjuncţi 

de unităţi şcolare (prin 

detaşare în interesul 

învăţământului)  

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 

Legislația în vigoare 

și metodologiile de 

aplicare 

 

Inspector școlar 

general 

Consilier juridic  

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Când este 

cazul 

Referate pentru 

numirea prin 

detaşare a 

directorilor / 

directorilor 

adjuncţi  

Decizii 

Fișele postului 

d). Organizarea 

şedinţelor cu directorii 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 

ROFUIP (2020) 

Regulamentul intern 

al ISJ Neamț  

ROFIS 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

Conform 

graficului  

Lista de 

participare 

semnată de 

directori/ 

directori 

adjuncți; 

Procesele-

verbale de la 

ședințe; 

Înregistrarea – 

în cazul 

sedințelor online 

(link pe Teams) 

e). Participarea la 

Consfătuirile 

naţionale ale 

inspectorilor pentru 

management 

instituţional (on line) 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

Reglementări MEC/ 

stabilirea 

priorităților 

naționale 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

Conform 

graficului 

MEC 

Informări pentru 

conducerea 

inspectoratului 

Diseminarea 

informaţiilor la 

ședințele cu 

directorii 
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instituțional instituțional 

T1/O2 

Proiectarea 

inspecţiei şcolare pe 

baza diagnozei 

activității din anul 

precedent 

a). Întocmirea 

tematicii şi a  

graficului inspecţiilor 

tematice pentru 

inspectorii din 

compartimentul 

Management 

instituțional în acord 

cu  graficul ISJ Neamţ 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

OMECTS nr. 5547/ 

2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților 

de învățământ 

preuniversitar 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

Septembrie 

2020 

Februarie 

2020 

Tematica şi 

graficul 

inspecţiilor 

pentru 

compartimentul 

Management 

instituțional 

b). Elaborarea 

criteriilor de selecţie a 

unităţilor şcolare 

pentru inspecţie şi a 

instrumentelor 

utilizate 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

OMECTS nr. 

5547/2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților 

de învățământ 

preuniversitar 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

Septembrie-

octombrie 

2020 

Stabilirea 

criteriilor de 

selecție ca 

urmare a 

analizei din 

Raportul stării 

învățământului 

din Neamț; 

Chestionare 

aplicate 

Analize pe 

chestionare 

T.2/O1 

Proiectarea 

activității privind 

sistemul de 

control intern al 

compartimentului/ 

inspectoratului 

școlar 

a). Organizarea și 

funcționarea Comisiei 

de control intern 

managerial 

Comisia privind 

organizarea, 

implementarea și 

menținerea 

sistemului de 

control intern 

OSGG nr. 400/2015 

pentru aprobarea 

Codului controlului 

intern managerial al 

entităţilor publice, 

actualizat în 2017 

OSGG 200/26 

februarie 2016 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie - 

octombrie 

2020 

Februarie – 

martie 2021 

Decizia de 

numire a 

comisiei 

Proceduri de 

aplicare 

 

 

b). Elaborarea 

Programului de 

dezvoltare și 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

OSGG nr. 400/2015 

pentru aprobarea 

Codului controlului 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

Septembrie - 

octombrie 

2020 

Programul de 

dezvoltare și 

implementare a 
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implementare a unui 

sistem de control 

intern managerial 

Management 

instituțional 

intern managerial al 

entităţilor publice, 

actualizat în 2017 

OSGG 200/2016 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Februarie – 

martie 2021 

sistemului de 

control intern 

managerial 

Existența 

registrului de 

riscuri 

Existența 

planului de 

măsuri corective 

c). Realizarea 

chestionarului de 

autoevaluare a 

standardelor de 

implementare a 

sistemului de control 

intern managerial 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

OSGG nr. 400/2015 

pentru aprobarea 

Codului controlului 

intern managerial al 

entităţilor publice, 

actualizat în 2017 

OSGG 200/2016 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Iunie 2021 Menținerea a 15 

standarde  

Plan de 

îmbunătățire 

anual privind 

implementarea 

standardelor 

T.2/O2 

 Implementarea 

corectă a 

curriculum-ului în 

anul şcolar 2020-

2021, prin 

proiectare 

managerială 

adecvată 

a). Verificarea 

implementării corecte 

a Curriculum-ului 

naţional la unităţile de 

învăţământ 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Reglementări legale Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 Septembrie - 

octombrie 

2020 

Rapoarte - 

inspecţii 

tematice 

Planuri de 

măsuri corective 

b). Verificarea 

modului de 

funcţionare  în şcoli a 

comisiei pentru 

curriculum  

Inspectori 

școlari 

Directori 

OUG nr. 75/2005 

privind asigurarea 

calității educației 

Documente 

ARACIP 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului 

unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Inspecţii 

tematice 

Numărul de 

rapoarte/ note 

de control 

Analize 

semestriale 

c). Verificarea 

planurilor manageriale 

elaborate de directorii 

de şcoli 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Reglementări legale 

ROFUIP (2020) 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie-

octombrie 

2020 

Februarie - 

martie 2021 

Inspecţii 

tematice 

Numărul de 

rapoarte/ note 

de control 
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Analize 

comparative 

d). Verificarea 

numărului de ore de 

asistenţe  realizate de 

către directori/ 

directori adjuncţi, 

evaluarea asistenţelor 

şi a măsurilor propuse 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Reglementări legale 

ROFUIP (cf 2020) 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului 

unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Inspecţii 

tematice 

Numărul de 

rapoarte/ note 

de control 

e). Elaborarea 

criteriilor de evaluare 

a personalului de 

conducere, în vederea 

acordării gradaţiei de 

merit. 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Reglementări legale 

Metodologie – 

gradație de merit 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului 

MEC 

Fișele de 

(auto)evaluare 

pentru 

personalul de 

conducere, 

îndrumare și 

control 

f). Verificarea 

funcționării/aplicării 

sistemului de control 

intern managerial în 

școli 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Auditor ISJ 

Neamț 

 

Legislația privind 

sistemul de control 

intern managerial 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului ISJ 

Neamț 

Rapoarte 

privind  

sistemul de 

control intern 

managerial din 

școli 

T.2./O3 

Asigurarea calităţii 

evaluării prin 

monitorizarea 

aplicării 

procedurilor de 

evaluare  

a). Pregătirea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

examenelor naţionale 

Comisii 

județene 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Metodologii 

Proceduri 

 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficelor 

MEC/ ISJ 

Număr 

rapoartelor/ note 

de control 

Analize 

comparative 

b). Verificarea 

modalităţilor de 

evaluare folosite în 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Reglementări legale Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Conform 

graficului ISJ 

Numărul 

rapoartelor/ note 

de control 
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unităţile şcolare 

inspectate 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 

100% din 

unitățile școlare  

realizează RAEI  

T2/O4 

 Îndrumarea şi 

controlul activităţii 

din școli 

a). Organizarea şi 

desfăşurarea 

inspecţiilor generale 

Inspectori 

școlari 

 

OMECTS nr. 

5547/2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților 

de învățământ 

preuniversitar 

Inspector școlar 

general  

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Inspectori 

coordonatori 

Conform 

graficului 

unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Rapoarte de 

inspecţie 

generală 

Inspecția de 

revenire 

Planul 

operațional de 

remediere - 

Management 

b). Organizarea şi 

desfăşurarea 

inspecţiilor tematice 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Legislație și 

metodologii în 

vigoare; 

 

Inspector școlar 

general  

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului ISJ 

Realizarea de 

inspecţii 

tematice în cel 

puţin 9 unităţi 

şcolare de către 

fiecare inspector 

şcolar pentru 

management 

instituţional în 

fiecare lună  

Numărul 

rapoarte de 

inspecție  

c). Participarea la 

şedinţele de analiză 

din şcoli 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Documente 

legislative 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

Septembrie-

octombrie 

2020  

Minimum 10% 

dintre școli vor 

fi vizitate la 

consiliul 
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instituțional profesoral 

pentru raportare 

anuală 

Minimum  o 

analiză asupra 

modului de 

desfășurare a 

acestor sedințe 

Diseminarea 

informaţiilor 

MEC prin 

adrese oficiale 

către școli 

T3/O1 

Perfecţionarea 

managerilor şcolari 

prin programe 

organizate de ISJ 

Neamț/ MEC 

a). Planificarea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor de 

formare a directorilor/ 

directorilor adjuncţi 

Inspectori școlari Studiul 

Identificarea 

nevoilor de formare 

ale directorilor de 

școli 

 

Inspector școlar 

general  

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

Conform 

graficului ISJ 

Conform 

calendarului 

de 

desfășurare a 

cercurilor 

pedagogice 

1 activitate de 

formare cu 

directorii pe 

semestru 

Participarea a 

cel puțin 95% 

din numărul 

directorilor  și 

directorilor 

adjuncți la 

programe de 

formare 

continuă în 

management 

educațional 

organizate de 

ISJ Neamț prin 

partenerii de 

formare resurse 

umane 

b). Colaborarea cu Inspectori Catalogul Director CCD Permanent Participarea 
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CCD Neamţ în 

domeniul formării 

continue a 

managerilor şcolari 

școlari 

Directori 

programelor de 

formare continuă – 

CCD Neamț 

Inspector 

perfecţionare 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

fiecărui 

manager şcolar 

la cel puţin o 

activitate de 

formare 

organizată de 

CCD Neamț 

c).Organizarea 

concursului pentru 

ocuparea funcţiei de 

director / director 

adjunct al unităţilor de 

învăţământ 

Inspectori școlari Metodologii 

specifice 

 

Inspector şcolar 

general adjunct 

management 

Inspectori resurse 

umane 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului 

MEC 

Ocuparea prin 

concurs a cel 

puţin 90% 

posturi vacante 

de directori și 

directori 

adjuncți 

d). Derularea unor 

programe de formare 

pentru managerii 

şcolari pentru 

facilitarea accesării 

resurselor financiare 

prin programe, 

proiecte educaţionale 

şi granturi 

Inspectori școlari  

Directori 

 

Legislație specifică Director CCD 

Inspector 

programe 

europene 

Inspector 

perfecţionare 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

calendarului 

ISJ şi CCD 

Implicarea a cel 

puţin 20 % din 

numărul 

directorilor în 

proiecte 

educaţionale 

/programe 

europene 

e) Colaborarea cu 

Asociația Managerilor 

Școlari din Județul 

Neamț (AMENT) în 

vederea perfecționării 

activității directorilor 

Inspectori 

școlari  

Directori 

AMENT 

 

Fonduri AMENT și 

Consiliul Județean 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Octombrie 

2020 

O activitate de 

formare pe an 

O premiere 

„Managerul 

anului”  
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de școli 

f). Publicarea unor 

lucrări de specialitate 

Inspectori școlari Lucrări, studii, 

statistici 

Inspectori școlari 

generali adjuncți 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Mai 2021 Anuarul 

Inspectoratului 

Școlar Județean 

Neamț 

Publicarea unei 

lucrări anuale pe 

teme din 

domeniul 

managementului 

educaţional 

T3/O2 

Asigurarea calităţii 

activităţilor 

metodice din cadrul 

comisiei Curriculum 

a). Participarea la 

activităţile metodice 

ale directorilor şi 

evaluarea calităţii 

activităţilor 

Inspectori 

școlari 

Directori  

Logistica necesară Inspector școlar 

general  

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

calendarului 

de 

desfășurare a 

cercurilor 

pedagogice 

Portofoliile 

cercurilor 

pedagogice 

Procesele-

verbale 

încheiate la 

cercurile 

pedagogice 

Link către 

înregistrări în 

cazul întâlnirilor 

online 

b). Realizarea unui 

sistem de comunicare 

rapid şi eficient cu 

directorii unităţilor de 

învăţământ din judeţ 

Inspectori 

școlari 

Directori  

Serviciu 

secretariat 

Logistica necesară Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie/ 

octombrie 

2020 

 

Numărul de 

accesări a site-

ului ISJ Neamţ 

Numărul de 

accesări a 

adresei 

http://www.isjne

amt.ro/site/categ

ory/managemen

t/management-

http://www.isjneamt.ro/site/category/management/management-institutional/
http://www.isjneamt.ro/site/category/management/management-institutional/
http://www.isjneamt.ro/site/category/management/management-institutional/
http://www.isjneamt.ro/site/category/management/management-institutional/
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institutional/ 

Asigurarea 

funcționării 

Grupului 

Directori NT – 

WhatsApp; 

Minimum două 

articole de 

promovare a 

modelelor de 

succes 

T4/O1 

Consilierea 

managerilor școlari 

şi facilitarea 

schimbului de 

informaţii între școli 

a).Realizarea bazei de 

date cu directorii/ 

directorii adjuncţii ai 

şcolilor din judeţ  

Inspectori școlari Date statistice 

Logistica necesară 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2020 

 

O bază de date 

actualizată în 

permanență 

b). Crearea unui 

forum educaţional 

pentru eficientizarea 

managementului 

şcolar 

Inspectori școlari 

Directori 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie-

noiembrie 

2020 

Forum pentru 

întâlniri online  

c). Colaborarea cu  

mass-media locală în 

vederea informării 

opiniei publice cu 

privire la activitatea 

desfășurată de 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Purtătorul de 

cuvânt al ISJ 

Neamț 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2020- august 

2021 

Cel puțin 2 

comunicate de 

presă pe lună 

Cel puțin un 

articol pe lună 

în presa locală 

 d). Transmiterea în 

teritoriu a adreselor/ 

documentelor/ 

informațiilor emise de 

Inspectori școlari Logistica necesară 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Serviciu 

secretariat 

Inspectori școlari 

din 

Septembrie 

2020- august 

2021 

Site-ul ISJ 

Neamţ 

E-mail școli 

http://www.isjneamt.ro/site/category/management/management-institutional/
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MEC și ISJ Neamț compartimentul 

Management 

instituțional 

e). Organizarea de 

schimburi de bună 

practică pentru 

dezvoltarea 

profesională şi 

popularizarea 

experienţelor 

Inspectori școlari 

Directori 

 

Logistica necesară 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2020 august 

2021 

Popularizarea 

activităţilor în 

cadrul cercurilor 

pedagogice și a 

ședințelor cu 

directorii  

Minimum 2 

întâlniri pe temă 

organizate fie de 

ISJ, fie de către 

directorii de 

școli 

f). Transmiterea în 

timp util către forurile 

ierarhice superioare a 

materialelor solicitate 

Inspectori școlari 

 

Documente 

legislative 

Logistica necesară 

Serviciu 

secretariat 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2020- august 

2021 

Adresele – din 

REGISTA ISJ 

Respectarea 

termenelor  

g). Soluţionarea 

promptă şi eficientă a  

corespondenţei 

primite, a sesizărilor şi 

a reclamaţiilor  

Inspectori școlari 

 

OG  nr. 27/2002 

privind 

reglementarea 

activității de 

soluționare a 

petițiilor 

Regulamentul intern 

al ISJ Neamț 

Serviciu 

secretariat 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

De câte ori 

este cazul 

Raportul privind 

modul de 

soluționare a 

sesizărilor, 

petițiilor și 

reclamațiilor 

Respectarea 

termenelor  

h). Medierea 

conflictelor şi a 

stărilor tensionate din 

unităţile şcolare 

Inspectori școlari 

Consilier juridic 

 

Legislația specifică Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

Când apar 

conflicte 

Numărul 

petițiilor 

soluționate 

Înlăturarea/ 



                       

                                               

31 
    

arondate instituțional evitarea 

conflictelor 

T5/O1, 2, 3 

Crearea condițiilor 

optime de siguranță 

și securitate 

instituțională, 

tuturor grupelor de 

interes, din unitățile 

școlare, consilierea 

și facilitarea 

schimbului de 

informații. 

 

 

 

a). Monitorizarea 

implementării 

regulilor de siguranță 

impuse de realitatea 

pandemică 

 

b)rezolvarea situațiilor 

impuse de scenariile 

adoptate de școli, în 

vederea desfășurării 

activităților școlare în 

condiții de securitate. 

 

c) asigurarea unui 

management al 

comunicării la nivelul 

așteptărilor 

profesorilor, elevilor, 

părinților, partenerilor 

educaționali. 

Directori 

Inspectori școlari 

Respectarea 

legislației specifice 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

Adrese oficiale 

transmise 

rezolvarea în 

totalitate a 

petițiilor pe 

această 

problematică 

 

100 completarea 

machetelor 

pentru situația 

impusă de 

aprobarea 

scenariului. 

T6/O1 

Dezvoltarea 

dimensiunii 

europene a educaţiei 

în judeţul Neamţ 

prin participare la 

programe 

comunitare finanţate 

de Comisia 

Europeană prin 

Programul 

ERASMUS+, 

a) Dezvoltarea şi 

promovarea spiritului 

european la nivelul 

comunităţii şcolare şi 

locale, asigurarea 

şanselor egale la 

educaţie  şi formare a 

beneficiarilor 

educaţiei (elevi, tineri, 

cadre didactice, adulţi, 

părinţi) 

 

Inspectori școlari 

Directori 

Profesori 

Consilieri școlari 

Apeluri, ghiduri, 

parteneri, 

documente și 

instrumente 

specifice 

programelor: 

Erasmus+/  

Serviciul Eurodesk/ 

POCU/ 

SEE&norvegiene 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspector 

proiecte 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Consiliu 

consultativ pe 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informarea 

periodică şi 

ritmică cu 

privire la 

apeluri, ghiduri, 

parteneri, 

documente și 

instrumente 

specifice 

programelor: 

Erasmus+/ 

Serviciul 
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programe finanţate 

din fonduri 

structurale, granturi 

SEE&norvegiene, 

Banca Mondială, 

etc.  

Asigurarea formării, 

dezvoltării și 

valorizării resurselor 

umane prin 

compartimentele 

specifice și prin 

programe/proiecte 

naționale/regionale/ 

județene 

 

 

b) Consiliere pentru 

găsirea de parteneri 

- instituţii şcolare din 

UE - pentru unităţile 

de învăţământ 

interesate de 

cooperarea 

internaţională prin 

proiecte  Erasmus+, 

SEE etc. 

 

c) Organizarea de 

activităţi de 

informare/consiliere 

pentru elaborarea 

proiectelor  

 

d) Organizarea de 

cursuri de formare 

în vederea scrierii 

propunerilor de 

proiecte finanţate din 

fonduri europene 

 

e) Caravana 

Proiectelor – 

diseminarea şi 

exploatarea 

rezultatelor 

proiectelor 

implementate în 

unităţile de 

învăţământ din judeţul 

Neamţ (Erasmus + 

proiecte 

educaţionale 

Directori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurodesk/ 

POCU/ 

SEE&norvegien

e, etc. 

Mesaje 

transmise pe e-

mail  

Actualizare site 

ISJ  

Reuniuni de 

informare  

Materiale 

promoționale 

3 sesiuni de 

formare/ 

informare pe 

zone (zona 

Roman, zona 

Tîrgu-Neamţ, 

zona Piatra-

Neamț) 

Cel puţin 150 de 

participanţi 

Cel puţin 20 

proiecte depuse 

2 cursuri 

organizate cu 

cel puţin 30 de 

participanţi 

4 unități școlare 

beneficiare în 

semestrul I  

4 unități școlare 

beneficiare în 
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KA 1, KA 2, POCU, 

SEE, etc) 

Școala de vară - 

transfer de bune 

practici legate de 

mobilitate în spaţiul 

European şi scrierea 

de proiecte care 

vizează mobilitățile 

pentru elevi, cadre 

didactice, tineri, adulţi 

 

f) Monitorizarea 

implementării 

proiectelor în 

colaborare MEC, 

AMPOCU, 

ANPCDEFP etc. 

 

g) Acreditatea ISJ 

Neamț pe domeniul 

școlar și educația 

adulților prin 

programul Erasmus+ 

h) Digitalizarea 

școlilor din județul 

Neamț prin dotare cu 

echipamente IT  

 

i) Siguranță în școlile 

nemțene prin dotare 

cu echipamente 

sanitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

semestrul al-II-

lea 

8 activităţi 

organizate 

Cel puţin 100 de 

participanţi 

8 portofolii şcoli 

Școală de vară  

6 Ateliere de 

scriere de 

proiecte de 

mobilități – 

parteneriate 

strategice pentru 

elevi și cadre 

didactice 

Listă 

participanți 

O acreditare ISJ 

obținută 

1 proiect prin 

programul 

POCU câștigat 

1 proiect prin 

programul 

POIM câștigat 

T7/ O1 a). Organizarea de Inspectori școlari Rapoarte Inspector școlar Pe toată 2 sesiuni de 
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Promovarea bunelor 

practici educaționale 

în vederea susținerii 

unei educații de 

calitate, prin 

manageri dedicați, 

excelenți lideri 

educațional 

sesiuni semestriale de 

promovare a 

modelelor de succes  

 

b). Organizarea anuală 

a unei premieri pentru 

„Managerul anului”  

Directori 

Parteneri 

educaționali 

evaluări/ 

monitorizări 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 

durata anului 

școlar 

 

 

 

 

 

 

lucru 

O premiere 

anuală 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DOMENIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  /DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 
A. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - ANALIZA SWOT 

Puncte tari 

• Menţinerea la un nivel ridicat a ponderii posturilor didactice 

ocupate de titulari (această categorie reprezintă partea cea mai 

ataşată şi cea mai motivată a sistemului); 

• Derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului cu 

respectarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar; 

• Respectarea termenelor impuse de M.E.C. în ceea ce priveşte 

transmiterea situaţiilor; 

• Actualizarea permanentă a datelor postate pe pagina web a IȘJ 

Neamț, pentru informarea legată de mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar.  

Puncte slabe 

• Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru cunoașterea actelor 

normative referitoare la mobilitatea personalului didactic; 

• Disfuncții în comunicarea cu unitățile de învățământ, cu cadrele 

didactice, cu directorii și cu personalul didactic auxiliar; 

• Încadrarea cu personal fără studii corespunzătoare postului la 

anumite discipline/specializări; 

• Decalajul existent între şcolile din mediul urban și cele din mediul 

rural în ceea ce priveşte atragerea şi menţinerea personalului 

didactic calificat. 
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Oportunităţi 

• Posibilitatea angajării personalului didactic de către conducerea 

unității de învățământ (inclusiv organizarea concursurilor la 

nivelul unităților de învățământ); 

• Prestigiul unor unităţi de învăţământ şi a calităţii actului educativ; 

• Existența proiectelor și programelor pentru dezvoltarea în carieră. 

Ameninţări 

• Declinul demografic;  

• Lipsa cadrelor didactice calificate la nivel preșcolar și primar; 

• Imposibilitatea încadrării cu personal didactic calificat/titular în 

unităţile şcolare izolate, cu efective mici de elevi. 

 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

 

1. Exercitarea unui management de calitate la nivelul compartimentului managementul resurselor umane. 

2. Realizarea unei comunicări eficiente cu directorii, personalul didactic, didactic auxiliar din unitățile de învățământ de stat 

și private din județul Neamț 

 

Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

1. Fundamentarea 

programelor  şi 

activităţilor 

specifice pe 

documentele 

ordonatoare, 

reglementărilor 

M.E.C. şi Planului 

managerial al I.S.J. 

Neamţ 

1.1. Cunoaşterea 

ultimelor reglementări 

legislative şi integrarea 

lor în baza de date 

specifică, în vederea 

aplicării lor corecte 

1.2. Detalierea 

obiectivelor specifice ale 

compartimentului resurse 

umane, derivate din 

obiectivele şi acţiunile 

Planului managerial al 

I.S.J. Neamţ. 

Permanent 

 

 

 

 

Septembrie –

Octombrie 

2020 

 

Inspectorii  şcolari 

pentru  

managementul 

resurselor umane 

Documente 

legislative 

 

Metodologia-cadru 

privind mobilitatea 

personalului 

didactic din 

învăţământul 

preuniversitar. 

Planul managerial 

al I.S.J. Neamţ. 

 

Planul managerial al 

I.Ș.J. Neamţ. 

 

Documente strategice 

ale I.Ș.J. Neamț 

2. Aplicarea corectă 

a legislației în 

domeniul încadrării, 

normării 

2.1. Realizarea și 

actualizarea bazelor de 

date referitoare la 

încadrarea cu personal 

Septembrie - 

noiembrie 

2020 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Legislația în 

vigoare 

 

 

Baza de date actualizată 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

 

 

didactic a unităților de 

învățământ 

2.2. Aplicarea 

prevederilor 

metodologice referitoare 

la mișcarea personalului 

didactic 

Permanent 

 

ISG 

ISGA 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Legislația în 

vigoare 

conform 

metodologiei 

M.E.C. 

Baza de date privind 

mișcarea personalului 

didactic pe parcursul 

anului școlar în 

conformitate cu 

legislația în vigoare. 

2.3. Informarea 

conducerilor unităților de 

învățământ și a cadrelor 

didactice cu privire la 

actele normative 

referitoare la mobilitatea 

personalului didactic 

Permanent 

 

ISG 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane  

Directorii unităților 

de învățământ  

 

Graficul 

desfășurării 

activităților de 

mobilitate – 

prezentarea 

Calendarului 

Site-ul 

www.isjneamt.ro 

Numărul de acte 

normative existente în 

unitățile verificate în 

cadrul inspecțiilor 

tematice 

Existența proceselor 

verbale întocmite la 

ședințele cu directorii 

2.4. Consilierea 

conducerilor unităților de 

învățământ privind 

modul de aplicare a 

prevederilor legale 

referitoare la mobilitatea 

personalului didactic 

 

Conform 

Calendarului 

M.E.C. 

 

Inspectorii şcolari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Consilierul juridic 

Documente 

legislative M.E.C. 

Metodologia cadru 

privind mobilitatea 

personalului 

didactic din 

învățământul 

preuniversitar 

Corectitudinea 

documentelor emise la 

nivelul unităților de 

învățământ 

 

 2.5. Proiectarea și 

aprobarea proiectelor de 

încadrare a unităților 

școlare pentru anul 2021-

2022 

 

Ianuarie – 

Februarie 

2021 

 

ISGA 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Directorii unităților 

de învățământ 

Plan școlarizare, 

oferta educațională 

Existența proiectului de 

încadrare, situații 

normare statistică 

Plan școlarizare, oferta 

educațională 

Planurile de încadrare 

respectă legislația, sunt 

http://www.isjneamt.ro/
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

realiste. 

2.6. Aplicarea măsurilor 

privind încadrarea în 

numărul de posturi și în 

bugetul aprobat 

Septembrie 

2020 

ISG 

ISGA 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Directorii unităților 

de învățământ 

Machete normare - 

salarizare 

Respectarea 

normativelor în 

normarea posturilor 

Corectitudinea 

raportului elevi/clasă; 

elevi/profesor; buget 

aprobat/buget realizat 

2.7 Ocuparea posturilor 

vacante prin concursuri 

specifice: cadre didactice, 

personalul de conducere 

din unități școlare, 

personalul de îndrumare 

și control din I.Ș.J. 

Neamț, personalul 

didactic auxiliar și 

nedidactic. 

Conform 

Calendarului 

 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane. 

Directorii unităţilor 

de învăţământ 

Legislație 

 

Număr posturi ocupate 

Număr candidați 

înscriși la concurs 

 

3. Asigurarea 

încadrării tuturor 

unităților de 

învățământ 

preuniversitar cu 

personal didactic 

calificat 

Recrutarea 

resurselor umane la 

nivel județean în 

conformitate cu 

prevederile legale 

privind mobilitatea 

3.1. Constituirea 

catedrelor și încadrarea 

personalului didactic 

titular, conform 

Metodologiei-cadru 

aprobată prin OMEC. 

Conform 

Calendarului 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane. 

Comisia județeană de 

mobilitate 

Conducerea/comisia 

de mobilitate din 

unitatea de 

învăţământ 

Metodologia 

privind mobilitatea 

personalului 

didactic din 

învăţământul 

preuniversitar 

Legalitatea încadrării 

Gradul de acoperire a 

normelor didactice cu 

cadre calificate. 

Respectarea 

normativelor în 

normarea posturilor. 

 

3.2. Completarea normei 

didactice de predare-

învățare-evaluare a 

prsonalului didactic 

Conform 

Calendarului 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Metodologia 

privind mobilitatea 

personalului 

didactic din 

Bază de date 

I.Ş.J/M.E.C.  

 

Proceduri operaționale 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

personalului didactic titular la nivelul unității 

și la nivel județean 

învăţământul 

preuniversitar 

de încadrare cu personal 

didactic 

3.3. Soluționarea 

restrângerilor de 

activitate sau prin 

restructurarea reţelei 

şcolare ori prin 

desființarea unor unități 

de învățământ a 

personalului didactic 

titular 

Conform 

Calendarului 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Metodologia 

privind mişcarea 

personalului 

didactic din 

învăţământul 

preuniversitar 

Aplicarea corectă a 

procedurilor de încadrare 

cu personal didactic 

Rezolvarea tuturor 

situațiilor de restrângere. 

Decizii de numire 

3.4. Soluționarea 

cererilor de pretransfer 

consimțit între unități, 

încadrare pe perioada 

viabilității postului și de 

menținere ca titulari peste 

vârsta de pensionare 

conform Metodologiei 

Conform 

Calendarului 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane  

Metodologia 

privind mobilitatea 

personalului 

didactic din 

învăţământul 

preuniversitar 

Respectarea 

prevederilor legale 

Lipsa petițiilor 

Bază de date I.Ş.J 

 

3.5. Ocuparea prin 

concurs național a 

posturilor didactice 

/catedrelor declarate 

vacante /rezervate în 

învăţământul 

preuniversitar 

Conform 

Calendarului 

 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Metodologia 

privind mobilitatea 

personalului 

didactic din 

învăţământul 

preuniversitar 

 

Bază de date 

I.Ş.J/M.E.C. 

Creșterea procentului 

personalului didactic 

titular la nivel județean 

Decizii de numire 

3.6. Ocuparea la nivelul 

județului a posturilor 

didactice /catedrelor 

rămase vacante 

/rezervate, cu personal 

Conform 

Calendarului 

 

Comisia de mobilitate 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane  

Metodologia 

privind mobilitatea 

personalului 

didactic din 

învăţământul 

Creșterea procentului 

personalului didactic 

calificat la nivel 

județean 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

didactic calificat preuniversitar 

 

B. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – ANALIZA SWOT 

 

 
 ANALIZA SWOT  

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

• Numărul mare de cadre didactice care participă la etapele evoluției în 

carieră prin grade didactice (760 de cadre didactice înscrise) și la 

definitivarea în învățământ (133 de cadre didactice înscrise); 

• Rezultatele bune ale candidaților la examenele pentru obținerea 

definitivatului și gradelor didactice I și II; procentul de promovabilitate 

pentru candidații care au susținut definitivatul în sesiunea 2020 este 

79,8% iar pentru candidații care au finalizat etapele obținerii gradelor I 

și II este de peste 85%; 

• Adaptarea rapidă a cadrelor didactice la modalitatea de susținere online 

• Neefectuarea inspecțiilor planificate în perioada 

martie-mai 2020, din cauza stării de urgență, a limitat 

procesul de consiliere de care are nevoie majoritatea 

cadrelor didactice debutante sau aflate în etapele 

evoluției în carieră; 

• Neefectuarea inspecțiilor planificate în perioada 

martie-mai 2020 a determinat lipsa procesului de 

evaluare a activității didactice individuale, 

componentă importantă în procesul formării continue; 
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a lucrărilor pentru obținerea gradului I; 

• Existența canalelor de comunicare funcționale pentru informarea 

cadrelor didactice și diseminarea în toate unitățile de învățământ a 

precizărilor metodologice actualizate privind definitivarea în 

învățământ, evoluția în carieră prin grade didactice, formarea continuă 

la nivel județean și local; 

• Identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice în 

colaborare cu Casa Corpului Didactic Neamț; 

• Asigurarea înscrierii cadrelor didactice la definitivat și gradele 

didactice I și II, în conformitate cu metodologiile în vigoare; 

• Constituirea copului de metodiști ai inspectoratului școlar pentru anul 

școlar 2019-2020, cu un număr de 333 de membri; 

• Formarea metodiștilor inspectoratului școlar selectați în anul școlar 

2019-2020 (1 grupă – 21 formabili); 

• Organizarea, coordonarea și monitorizarea activității corpului de 

metodiști ai inspectoratului școlar în condiții de legalitate; 

• Organizarea și desfășurarea etapelor de înscriere a cadrelor didactice la 

examenul național de definitivare în învățământ, la gradul II și gradul I; 

• Repartizarea inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea gradelor 

didactice și a inspecțiilor speciale pentru definitivat și întocmirea 

delegațiilor către metodiști; 

• Transmiterea la timp, conform calendarului național, către DPPD-uri 

din centrele universitare, conform calendarului, a dosarelor candidaților 

înscriși la examenele de acordare a gradelor didactice; 

• Planificarea şi monitorizarea inspecțiilor curente şi speciale; 

• Diseminarea în teritoriu a informațiilor privind ofertele de formare 

continuă primite de la furnizori; 

• Numărul mare de cadre didactice participante la activitățile de formare 

continuă organizate la nivelul unităților de învățământ și la nivel 

județean, la forme de perfecționare variate: seminarii, simpozioane 

județene, naționale şi internaționale, conferințe, sesiuni de comunicări 

• Existența în majoritatea unităților de învățământ a unui nucleu de cadre 

didactice cu experiență în organizarea și îndrumarea metodică a 

• Neefectuarea inspecțiilor de înscriere la gradele 

didactice în anul școlar 2019-2020 determină o 

concentrare a resurselor umane în perioada octombrie-

decembrie, pentru candidați și metodiști, pentru a face 

posibilă depunerea dosarului de înscriere în acest an 

școlar; 

• Preocuparea scăzută a directorilor de a valorifica 

rezultatele activității de control şi evaluare a cadrelor 

didactice, de a promova, stimula și susține 

participarea la programe şi acțiuni de formare 

continuă prin ISJ, CCD şi alți furnizori de programe 

de formare ce răspund punctelor slabe identificate la 

nivelul activității didactice din unitatea de învățământ; 

• Activitatea responsabililor cu formarea continuă din 

școli se reduce în unele cazuri la monitorizarea 

evoluției prin grade didactice, minimalizându-se 

potențialul formării continue prin activități inițiate în 

școală sau la nivel local şi regional; 

• Portofoliile de formare profesională ale unor cadre 

didactice ilustrează competențe şi certificări 

nereprezentative pentru nevoile de formare ale 

acestora; parcurgerea unor programe de formare în 

funcție de oferta furnizorilor și de facilitățile oferite 

fără a lua în calcul nevoia efectivă de formare a 

cadrelor didactice; 

• Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a 

problemei managementului clasei de elevi în  

condițiile învățării centrate pe elev, a activităților 

individualizate sau organizate pe grupe, a exersării 

autoevaluării sau utilizării standardelor de evaluare şi 

a criteriilor unitare de notare; 

• Lipsa de motivare a cadrelor didactice – mentori de a 

se implica în dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice debutante; 
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debutanților și în transmiterea valorilor şi tradițiilor școlii; 

• O bună comunicare şi inter-relaţionare a inspectorilor școlari cu 

unitățile de învățământ și cu echipele manageriale pe teme privind 

dezvoltarea resurselor umane; 

• Oferta variată de programe de formare a Casei Corpului Didactic 

Neamț, ce răspunde nevoilor de formare identificate; 

• În planul de dezvoltare instituțională şi în planul managerial al 

directorilor de şcoli sunt stabilite obiective, responsabilități şi termene 

de realizare  care vizează dezvoltarea profesională/formarea continuă a 

cadrelor didactice prin diferite forme;  

• Activitatea de dezvoltare profesională în colective metodice este 

organizată conform OM 5561/2011 cu modificările și completările 

ulterioare şi cu R.O.F.U.I.P. 

• Cadrele didactice sunt corect informate, consiliate şi ajutate în 

demersul lor de a se înscrie la examenele de obținere a definitivării în 

învățământ și a gradelor didactice; 

• În  majoritatea unităților de învățământ în care s-au desfășurat inspecții 

școlare în anul școlar 2019-2020,  activitatea de planificare, proiectare 

şi organizare a  colectivelor metodice reflectată de documentele 

verificate  dovedește seriozitate din partea cadrelor didactice şi o 

monitorizare eficientă din partea directorului; 

• În majoritatea școlilor există baza de date necesară evidenței creditelor 

profesionale transferabile ale cadrelor didactice; 

• Implicarea motivată a cadrelor didactice în activitățile comisiilor 

metodice a favorizat calitatea acestora şi, în multe cazuri, a determinat 

dimensiunea interactivă; 

• Existența în județul Neamț a unei echipe de formatori naționali, 

regionali şi locali, mentori şi metodiști. 

• Un procent de 10% din cadrele didactice aflate pe 

parcursul evoluției în carieră prin grade didactice 

renunță sau amână etapele de perfecționare, 

preponderent din motivul inconsecvenței asumării 

propriei dezvoltări profesionale. 

 

Oportunități: Amenințări: 

• Oferta de programe de formare acreditate existentă la furnizorii de 

formare și CCD; 

• Obună relaționare cu Departamentele pentru Pregătirea Personalului 

• Starea de alertă și măsurile de prevenire a răspândirii 

îmbolnăvirilor împiedică susținerea inspecțiilor 

școlare pentru obținerea definitivatului și gradelor 
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Didactic din cadrul centrelor de perfecționare din țară; 

• Parteneriate încheiate cu instituții şi agenți economici (AJOFM, 

Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură, Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord- Est ) sprijină actualizarea competențelor cadrelor 

didactice în acord cu realitatea socio-economică a zonei; 

• Cuprinderea în bugetul unităților școlare a fondurilor pentru formarea 

continuă, cu gestionarea directă de către acestea, în funcție de nevoile 

identificate. 

didactice, în condiții normale; 

• Resurse financiare insuficiente alocate dezvoltării 

profesionale și formării continue prin bugetele locale; 

• Costurile mari ale programelor de formare acreditate, 

care limitează drastic accesul cadrelor didactice la 

acestea; 

• Scăderea populației școlare care determină  mișcări  

ale cadrelor didactice şi modificarea anuală a 

colectivelor de cadre didactice, a responsabililor 

colectivelor metodice şi a responsabililor cu formarea 

continuă. 

 

DIRECȚII STRATEGICE: 

 

• Asigurarea condițiilor pentru creșterea nivelului de competență a personalului didactic din unitățile de învățământ ale județului 

Neamț prin programele și activitățile de formare continuă și evoluție în carieră 

• Asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue a cadrelor didactice din unitățile de învățământ ale 

județului 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

 

1. Elaborarea strategiei de coordonare şi a direcțiilor de dezvoltare a formării continue  şi a evoluției în carieră a cadrelor didactice şi 

a        

personalului de conducere, îndrumare şi control 

2. Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin programe realizate în colaborare cu  

Casa Corpului Didactic Neamț 

3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice organizate la nivelul unităților 

școlare, la nivel județean și la nivel național 

4. Coordonarea şi monitorizarea activităților de formare continuă a cadrelor didactice 

5. Coordonarea și organizarea examenului național de definitivare în învățământâ 

6. Coordonarea şi monitorizarea evoluției în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice 
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

1. Asigurarea condițiilor pentru creșterea nivelului de competență a personalului didactic din unitățile de învățământ ale județului 

Neamț prin programele și activitățile de formare continuă, precum și prin evoluția în carieră. 

Obiective Activităţi/ acţiuni Termen Responsabili Resurse 

Modalităţi de 

evaluare/ 

indicatori de 

performanţă 

1. Elaborarea 

strategiei de 

coordonare şi a 

direcţiilor de 

dezvoltare a formării 

continue  şi a evoluției 

în carieră a cadrelor 

didactice şi a 

personalului de 

conducere, îndrumare 

şi control 

Elaborarea planului 

managerial la nivelul 

compartimentului  

Consilierea unităților școlare 

pentru elaborarea planurilor 

proprii pentru componenta 

dezvoltarea resurselor 

umane 

Septembrie 2020 Inspector DRU 

 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu 

unitățile de 

învățământ 

Rapoarte de 

inspecție 

tematică 

Gradul de reflectare a 

Strategiei IŞJ şi a 

Planului managerial în 

documentele 

manageriale ale 

compartimentului şi ale 

unităţilor şcolare 

Completarea și 

revizuirea 

documentelor 

manageriale, după 

elementele de feed- 

back din teritoriu 

Previzionarea nevoilor de 

formare pe termen mediu si 

scurt; contribuții la 

realizarea unei analize de 

nevoi reale, în ceea ce 

priveşte formarea continuă 

a cadrelor   didactice din 

judeţ şi a personalului cu 

funcţii de conducere, 

îndrumare şi control 

• Analiza rapoartelor de 

Septembrie -

decembrie 2019 

Inspector DRU 

Cadre didactice, 

directori, 

inspectori 

şcolari, 

personalul cu 

atribuții privind 

formarea 

continua din 

școli 

Metodiști CCD 

Rapoarte de 

inspecţie 

tematică  

Note de control  

Rapoartele 

inspecțiilor 

generale 

Procese-verbale 

şi rapoarte 

primite de la 

metodiştii ISJ 

Analiza SWOT 

elaborată la termen 

Analiza nevoii de 

formare continuă în 

colaborare cu CCD 

Neamț 
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inspecţie tematică şi a 

notelor de control  

• Analiza rapoartelor 

inspecțiilor generale 

• Analiza proceselor-

verbale şi a rapoartelor 

primite de la metodiştii ISJ 

• Aplicarea de chestionare 

axate pe nevoia formării 

continue  

Chestionare  

Constituirea structurilor 

specifice şi grupurilor de 

lucru la nivelul 

compartimentului         

(corpul profesorilor 

metodişti, consilii 

consultative, cercuri 

pedagogice, comisii 

metodice, etc.) 

Octombrie – 

noiembrie 2020 

Inspector DRU 

Inspectorii 

școlari 

CA al ISJ 

 

Legislația în 

vigoare 

Precizări MEN 

Proceduri de constituire 

și organizare a corpului 

de metodiști și consilii 

consultative 

Deciziile de constituire 

a grupurilor de lucru  

Agenda cercurilor 

pedagogice 

2. Crearea premiselor 

pentru formarea 

continuă a 

personalului didactic 

şi didactic auxiliar 

prin programe 

realizate în 

colaborare cu  Casa 

Corpului Didactic 

Identificarea posibilităţilor 

de formare pe plan local, 

regional, naţional 

Colectarea de ofertele de 

programe de formare la 

nivel local, regional, 

naţional 

Noiembrie – 

decembrie 2020 

Ianuarie – iulie 

2021 

Inspector pentru 

dezvoltarea 

resursei umane, 

directori, 

metodişti,  

consilieri 

educativi, 

formatorii CCD 

Oferte ale 

furnizorilor de 

programe de 

formare 

continuă 

Oferta programelor de 

formare actualizată 

lunar  

Armonizarea ofertei de 

formare cu nevoile  

identificate în unitățile de 

învățământ 

• Cooperarea cu universităţi  

şi alte instituţii abilitate 

pentru a permite accesul 

 

 

Septembrie-

decembrie 2020 

 

Conform 

termenelor 

Inspectori, 

directori, 

metodişti, 

personalul cu 

atribuții privind 

formarea din 

școli, consilieri 

 

Site-uri 

specializate 

Baza de date 

oferta de 

formare 

Banca de date a 

Toate ofertele de 

formare continuă 

promovate în unitățile 

de învățământ din județ 

Parteneriate cu 

universitățile sau 

furnizorii programelor 
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cadrelor didactice la cursuri 

postuniversitare 

• Promovarea ofertelor de 

formare continuă adresate 

cadrelor didactice, 

personalului de conducere, 

de îndrumare şi control 

• Asigurarea unei oferte de 

formare continuă a 

personalului didactic care să 

asigure formarea la nivel de 

instituţii şi la nivel de 

persoane (formarea prin 

programe TIC; cuprinderea 

în reţeaua de formare 

continuă a tuturor cadrelor 

didactice care nu au parcurs 

stagii în ultimii cinci ani) 

• Organizarea de sesiuni de 

comunicări, conferinţe, 

consfătuiri, simpozioane şi 

seminarii tematice 

prezentate de 

furnizorii de 

formare 

educativi 

Inspector 

dezvoltarea 

resursei umane, 

formatori 

abilitaţi  

formării 

continue la 

nivel județean 

de formare continuă 

Numărul cadrelor 

didactice participante la 

programele de formare 

continuă, reprezentativ 

pentru nevoia de 

formare identificată în 

acest an școlar 

Creşterea calităţii activităţii 

managerilor (inspectori, 

directori, consilieri 

educativi, responsabili cu 

perfecţionarea)  şi a 

procesului didactic 

• Elaborarea programului  

de perfecţionare la nivelul 

judeţului prin cercuri 

pedagogice  

• Proiectarea, organizarea si 

monitorizarea activităţilor 

 

 

 

Octombrie 2020 

 

Conform 

programului de 

formare continuă  

 

 

 

 

Inspector DRU 

Inspectori 

curriculum 

Metodiști CCD  

 

 

Buget formare 

continuă 

Metodiști 

Formatori 

 

• Agenda cercurilor 

pedagogice cu 

directorii și directorii 

adjuncți elaborată la 

termen 

• Toate cercurile 

pedagogice organizate 

conform graficului  

• Corpul de metodiști 

ai inspectoratului școlar 

format conform 
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județene de formare 

continuă  

• Formarea metodiștilor 

selectați în anul școlar 2020-

2021 

• Organizarea modulelor de 

formare în didactica 

disciplinei în vederea 

pregătirii pentru examenul 

de definitvare în învățământ 

 

Mai 2021 

procedurii apobate 

• Programul de 

pregătire pentru 

definitivat organizat 

conform graficului 

3. Dezvoltarea 

profesională a 

cadrelor didactice 

prin activități 

metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice 

organizate la nivelul 

unităților școlare, la 

nivel județean și la 

nivel național 

• Monitorizarea și 

consilierea unităților școlare 

privind identificarea nevoii 

de formare a cadrelor 

didactice  

• Proiectarea, planificarea 

şi organizarea activităților 

de dezvoltare profesională în 

unitățile de învățământ, în 

funcţie de diagnoza realizată 

la nivelul şcolii  

• Realizarea parteneriatelor 

şcolare în scopul 

schimburilor de experienţă 

(mobilităţi, parteneriate 

şcolare pe teme specifice 

etc) 

• Monitorizarea activităţilor 

de formare la nivelul 

unităţilor şcolare şi 

formularea concluziilor în 

vederea  proiectării şi 

planificării programelor de 

Inspector DRU 

Inspectorii 

școlari 

 

Directorii de 

şcoli, 

responsabilii cu 

perfecționarea și 

responsabilii de 

colective 

metodice, cadre 

didactice 

 

 

Septembrie - 

octombrie 2020 

 

Octombrie 2020 

 

 

Semestrial 

 

 

Conform 

graficului 

programelor 

sectoriale 

Semestrial 

 

 

 

Septembrie 

2020-Iunie 2021 

Directorii de 

şcoli, 

responsabilii cu 

formarea 

continua, 

responsabilii de 

comisii 

metodice, cadre 

didactice 

Metodologia 

formării 

continue 

Rapoartele 

anuale ale 

comisiilor 

metodice din 

unitățile de 

învățământ 

 

• Rapoarte de analiză 

realizate de 

directori/responsabilii 

cu perfecționarea din 

unitățile de învățământ 

• Cel puțin două 

tematici de inspecție 

privind organizarea 

activității metodico-

științifice la nivelul 

unităților de învățământ 

• Procesele verbale ale 

cercurilor pedagogice 

pe discipline pentru 

toate cercurile 

planificate 

• Parteneriate școlare 

încheiate 

• Rapoarte de control 

privind monitorizarea 

activităţilor de formare 

la nivelul unităţilor 

şcolare 
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acţiune pentru etapele 

viitoare 

• Sprijinirea integrării 

active a debutanţilor în 

colective de catedră; 

organizarea întâlnirilor cu 

debutanții pe zone 

• Procese verbale și 

material de sprijin din 

cadrul întâlnirilor cu 

debutanții 

 Organizarea etapelor pentru 

activitățile prevăzute în 

Metodologiile specifice 

compartimentului DRU 

(Metodologia privind 

activitatea de formare 

continuă 5561/2011, 

metodologia pentru 

organizarea și desfășurarea 

definitivării în învățământ, 

metodologiile privind 

acumularea CPT și 

funcționarea furnizorilor de 

formare 5562/2011, 

respectiv 5564/2011, 

metodologii pentru 

echivalare de studii și 

competențe 5553/2011cu 

modificarile si completarile 

ulterioare) 

Inspector DRU Revizuire 

conform 

calendarelor 

OM 5561/2011 

OM 5562/2011 

OM 5564/2011 

OM 5553/2011 

• Materiale de 

informare, diseminate 

în toate unitățile de 

învățământ din județ 

• Gradul de acoperire a 

informaţiilor de interes 

pentru toate cadrele 

didactice 

2. Asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue a cadrelor didactice din unitățile de învățământ ale 

județului. 

4. Coordonarea şi 

monitorizarea 

activităților de 

formare continuă a 

cadrelor didactice 

• Identificarea nevoii şi 

intereselor de formare 

• Realizarea bazei de date a 

formării continue din școli și 

centralizarea la nivel 

Noiembrie 2020 

 

Noiembrie 2020 

- August 2021 

 

Inspector 

responsabil cu 

dezvoltarea 

resursei umane 

Responsabilii 

Metodologia 

formării 

continue 

Directorii 

RFC 

• Baza de date 

formabili, furnizori de 

formare 

• Rapoarte de 

monitorizare a 
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județean 

• Monitorizarea activităţilor 

de formare continuă 

Octombrie 2020 

August 2020 

FC activității de formare 

continuă 

5. Coordonarea și 

organizarea 

examenului național 

de definitivare în 

învăţământ 

Sprijinirea cadrelor 

didactice pentru înscrierea la 

definitivat și organizarea 

examenului național de 

definitivat 

• Informarea cadrelor 

didactice, responsabililor cu 

perfecționarea și directorilor 

de școli privind metodologia 

înscrierii la definitivat 

• Verificarea dosarelor de 

înscriere a cadrelor didactice 

la examenul de definitivare 

în învățământ 

• Completarea fișelor de 

înscriere în aplicația 

națională 

• Rezolvarea situațiilor 

speciale privind înscrierea la 

definitivat 

 

 

Septembrie 2020 

 

 

Septembrie-

Noiembrie 2020 

 

În funcție de 

solicitări 

Inspector 

responsabil cu 

dezvoltarea 

resursei umane 

 

Metodologia 

definitivat 

Comisia 

județeană de 

definitivat 

• Câte o ședință de 

informare pe zone 

• Toate cadrele 

didactice înscrise la 

definitivat îndeplinesc 

condițiile legale privind 

înscrierea 

• Fișele de înscriere 

sunt complete 

• Toate situațiile 

speciale soluționate 

Organizarea probelor 

examenului de definitivare 

în învățământ 

• Planificarea inspecţiilor, 

repartizarea metodiştilor 

• Monitorizarea efectuării 

inspecţiilor speciale  

• Organizarea probei scrise 

conform metodologiei 

specifice 

 

Noiembrie 2020 

– Mai 2021 

 

 

 

Iulie 2021 

Inspector 

responsabil cu 

dezvoltarea 

resursei umane 

Comisia de 

examen 

Metodologia 

definitivat 

Comisia 

județeană de 

definitivat 

• Graficul efectuării 

inspecțiilor pe 

specialități și metodiști 

întocmit la termen 

• Delegațiile pentru 

metodiști eliberate la 

termen 

• Proba scrisă a 

examenului organizată 

conform metodologiei 
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specifice 

 Dezvoltarea competențelor 

psihopedagogice și metodice 

ale cadrelor didactice 

participante la definitivat 

• Organizarea mentoratului 

în unitățile de învățământ în 

care există debutanți 

• Organizarea pogramului 

de pregătire pentru proba 

scrisă a examenului de 

definitivat 

 

 

 

Decembrie 2020-

Iunie 2021 

Mai 2021 

Inspector 

dezvoltarea 

resursei umane 

Profesori 

metodiști CCD 

Suport de curs  

Formatori 

Mentori 

• La solicitarea 

debutanților, 

desemnarea unui 

mentor din Registrul 

județean al mentorilor 

• Un program de 

pregătire pentru proba 

scrisă proiectat și 

organizat 

6. Coordonarea şi 

monitorizarea 

evoluției în carieră a 

cadrelor didactice 

prin grade didactice 

Dezvoltarea competențelor 

psihopedagogice, metodice 

și de specialitate ale cadrelor 

didactice 

• Proiectarea, planificarea 

şi organizarea înscrierilor la 

grade  didactice 

• Verificarea dosarelor de 

înscriere 

• Realizarea şi prelucrarea 

bazei de date cu cadrele 

didactice înscrise  

• Actualizarea permanentă 

a bazei de date 

• Monitorizarea efectuării 

inspecţiilor curente şi 

speciale efectuate cadrelor 

didactice înscrise 

 

 

Octombrie - 

Noiembrie 2020 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2020 

- mai 2021 

Inspector 

dezvoltarea 

resursei umane 

Directorii de 

şcoli 

Responsabilii cu 

formarea 

continuă 

Cadrul 

legislativ 

Inspectori 

Metodiști 

 

 

• Toate dosarele de 

înscriere la gradele 

didactice verificate 

• Baza de date a 

evoluției în carieră 

realizată și actualizată 

• Raport privind 

inspecțiile speciale 

efectuate 

Facilitarea şi sprijinirea 

evoluţiei în carieră a 

cadrelor didactice 

Conform 

Calendarului 

MEC 

Inspector 

dezvoltarea 

resursei umane 

Cadrul 

legislativ 

Inspectori 

• Graficul efectuării 

inspecțiilor pe 

specialități și metodiști 
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• Înaintarea către centrele 

de examen a dosarelor şi a 

rapoartelor scrise de  la 

inspecţiile  de perfecţionare 

• Repartizarea inspecţiilor 

curente şi speciale 

inspectorilor și metodiștilor 

• Întocmirea delegaţiilor 

pentru metodiştii ISJ în 

vederea efectuării 

inspecţiilor curente şi 

speciale 

• Monitorizarea efectuării 

inspecţiilor curente şi 

speciale efectuate cadrelor 

didactice înscrise 

 

Noiembrie 2020 

– ianuarie 2021 

 

Decembrie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrial 

 Metodiști 

Buget formare 

continuă 

 

• Delegațiile pentru 

metodiști eliberate la 

termen 

• Problemele privind 

efectuarea inspecțiilor 

soluționate 
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X. DOMENIUL MANAGEMENT – PROIECTE EDUCAȚIONALE 
 

                                                                                 
 

ŢINTE STRATEGICE: 

• Ținta strategică 1: Coordonarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui învățământ de calitate la 

nivelul județului 

• Ținta strategică 7: Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în judeţul Neamţ prin participare la programe comunitare 

finanţate de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+, programe finanţate din fonduri structurale, programul de dezvoltare locală, 

granturi SEE&norvegiene, Banca Mondială, etc. 

Indicatori de performanţă: 

IP 1 Îmbunătăţirea competenţelor de inițiere/scriere/implementare de proiecte pentru cel puțin 10 unități de învățământ din judeţul 

Neamţ în anul școlar 2020-2021, care vor accesa pentru prima dată programe europene pentru atragere de finanţări nerambursabile 

IP 2 Implementarea de proiecte cu finanţare externă în cel puţin 20 unităţi de învăţământ/ instituții conexe din judeţul Neamţ în 

anul școlar 2020-2021, care să contribuie la reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, la prevenirea abandonului şcolar şi la creşterea 

performanţelor tuturor categoriilor de beneficiari (elevi/tineri, cadre didactice, părinți, adulți, etc.) 

Obiective: 

1. Dezvoltarea şi promovarea spiritului european la nivelul comunităţii şcolare şi locale, asigurarea şanselor egale la educaţie 

şi formare a beneficiarilor educaţiei (elevi, tineri, cadre didactice, adulţi, părinţi) 
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2. Creşterea iniţiativei unităţilor de învăţământ din judeţul Neamţ pentru realizarea de parteneriate în vederea elaborării/ 

implementării de proiecte prin programe europene, care să contribuie la reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, la prevenirea 

abandonului şcolar şi la creşterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice 

3. Creşterea calităţii procesului de predare-învățare-evaluare prin participarea unităţilor de învăţământ din judeţul Neamţ la 

programe comunitare finanţate prin Programul ERASMUS+, programe finanţate din fonduri structurale, granturi SEE&norvegiene, Banca 

Mondială, etc. 

4. Dezvoltarea strategiei europene de diseminare şi exploatare a rezultatelor proiectelor, prin identificarea exemplelor de bună 

practică, a metodelor inovatoare şi a rezultatelor profesionale transferabile în domenii ale educației, formării și tineretului 

5.  Monitorizarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui învățământ de calitate la nivelul 

unităților școlare 

 Strategia de Dezvoltare a Inspectoratului Școlar Județean Neamț prin implementarea de proiecte cu finanțare europeană vizează 

identificarea demersurilor pentru dezvoltarea capacității instituționale proprii, dar și a unităților de învățământ/unități conexe, în 

domeniul accesării și implementării de proiecte inovative de educație, care să răspundă nevoilor comunităților școlare.  

Elaborarea Planului managerial pentru anul şcolar 2020-2021 are la bază diagnoza compartimentului proiecte educaționale din 

judeţul Neamt. 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

• Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii ISJ/ unități 

conexe/unități de învățământ de a accesa fondurile de finanţare nerambursabilă prin 

programe comunitare finanţate prin Programul ERASMUS+, programe finanţate de fonduri 

structurale, granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială, etc.; 

• Optimizarea activităţii de consiliere pentru unităţile şcolare şi cadrele didactice care doresc 

să realizeze/dezvolte proiecte prin informare/consiliere periodică şi ritmică cu privire la 

apeluri, ghiduri, parteneri, documente și instrumente specifice programelor: Erasmus+/ 

POCU/ SEE/ PDL etc; 

• Creșterea ratei de participare a instituțiilor/unităților de învățământ la programele 

comunitare de cooperare in domeniul educației și formării profesionale; 

• Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de necesitatea compatibilizării sistemului de 

învățământ românesc cu cel european; 

• Existența unei baze de date cu proiectele aflate în implementare; 

• Existența unui Consiliu consultativ, cu persoane resursă, cu experiență în accesarea de 

finanțări; 

• Menţinerea preocupării şcolilor pentru obţinerea statutului de Şcoală Europeană. 

• Un management instituţional slab programat 

în ceea ce priveşte accesarea de fonduri 

europene cu finanţare nerambursabilă; 

• Insuficienta diseminare a bunelor practici din 

proiecte în şcoli care nu derulează proiecte 

europene, prin grupuri de discuţii/e-groups, 

prin activități de tipul ,,Caravana proiectelor”; 

• Insuficienta dezvoltare a competenţelor de 

inițiere/ scriere/ implementare a proiectelor în 

rândul cadrelor didactice prin formare; 
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Amenințări Oportunități 

• Finanțare insuficientă a programelor, motiv pentru care multe proiecte sunt pe lista 

proiectelor neaprobate, urmare bugetului insuficient, ceea ce descurajează aplicanții. 

 

• Existența finanțărilor externe, prin diferite 

programe: Programul Operațional Capital 

Uman, Erasmus+, SEE&granturi norvegiene, 

Programul de dezvoltare locală – FRDS, 

BancaMondială, etc.; 

• Deschiderea şcolilor din ţările Uniunii 

Europene pentru cooperare prin  proiecte de 

parteneriat; 

• Existența informației pe site-uri de profil: 

http://mfe.gov.ro/, www.erasmus.ro, 

https://www.etwinning.net, https://dezvoltare-

locala.frds.ro/, https://www.eeagrants.ro/ 

pagini de facebook (erasmus +, 

Erasmus+partners); 

• Kit de instrumente de monitorizare proiecte 

eficient, furnizat de ANPCDEFP, cu scopul 

asigurării calităţii implementării proiectelor 

din punct de vedere tehnic şi financiar. 

http://mfe.gov.ro/
http://www.erasmus.ro/
https://www.etwinning.net/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/
https://www.eeagrants.ro/
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PLAN OPERAŢIONAL an şcolar 2020-2021 

Obiective Activităţi / acţiuni Termen Responsabili Resurse Modalităţi de evaluare/ 

indicatori de performanţă 

T1/ Monitorizarea 

implementării politicilor 

educaționale naționale 

pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate la 

nivelul unităților școlare 

Realizarea inspecțiilor 

tematice/ inspecțiilor 

generale  

Lunar în anul 

școlar 2020-

2021 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

1 Plan de 

inspecție  

tematică, 

specialitate, 

generală al ISJ 

Neamț 

 9 rapoarte de inspecție 

tematică lunară  

4 rapoarte de inspecție pe 

domeniu în cadrul inspecțiilor 

generale 

T1/ Dezvoltarea şi 

promovarea spiritului 

european la nivelul 

comunităţii şcolare şi 

locale, asigurarea 

şanselor egale la 

educaţie  şi formare a 

beneficiarilor educaţiei 

(elevi, tineri, cadre 

didactice, adulţi, părinţi) 

 

Realizarea diagnozei 

activitaţii desfaşurate în 

compartimentul 

Proiecte  Educaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea prognozei  

activitaţilor  care se 

desfaşura în 

compartimentul 

Proiecte  Educaţionale 

Septembrie 

2020 
 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

1 bază de date cu 

informaţii 

referitoare la 

proiectele 

derulate în anul 

școlar 2019-2020 

1 centralizator 

participanţi 

concursuri şi 

competiţii şcolare 

1 centralizator 

sesiuni de 

formare/ 

informare pe zone 

1 analiza SWOT a domeniului 

1 raport de activitate domeniul 

management -  proiecte 

educaţionale 

 

 

 

 

 

 

1 plan de măsuri de 

îmbunătăţire a activităţilor  

domeniului management -  

proiecte educaţionale 

1 plan managerial operațional  

pentru anul școlar 2020-2021 

1 Plan de dezvoltare european 

PDE/Stategia proiecte 

educationale  pentru anul 

școlar 2020-2021 
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1 bază de date cu informaţii 

referitoare la proiectele în 

derulare și care urmează a fi 

derulate în anul şcolar 2020-

2021 

1 consiliu consultativ pentru 

proiecte educaționale 

1 grafic de monitorizare 

proiecte 

T1/ Dezvoltarea şi 

promovarea spiritului 

european la nivelul 

comunităţii şcolare şi 

locale, asigurarea 

şanselor egale la 

educaţie  şi formare a 

beneficiarilor educaţiei 

(elevi, tineri, cadre 

didactice, adulţi, părinţi); 

 

Informarea periodică 

şi ritmică cu privire la 

apeluri, ghiduri, 

parteneri, documente și 

instrumente specifice 

programelor: 

Erasmus+/ Serviciul 

Eurodesk/ POCU/ 

SEE&norvegiene, etc. 

An şcolar 

2020-2021 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Apeluri, ghiduri, 

parteneri, 

documente și 

instrumente 

specifice 

programelor: 

Erasmus+/  

Serviciul 

Eurodesk/ POCU/ 

SEE&norvegiene 

Mesaje transmise pe e-mail  

Actualizare site ISJ  

Reuniuni de informare  

Materiale promoționale 

T7/ Creşterea iniţiativei 

unităţilor de învăţământ 

din judeţul Neamţ pentru 

realizarea  de 

parteneriate în  vederea 

elaborării/ implementării 

de proiecte prin 

programe europene, care 

să contribuie la 

Consiliere pentru 

găsirea de parteneri - 

instituţii şcolare din UE 

- pentru unităţile de 

învăţământ interesate de 

cooperarea 

internaţională prin 

proiecte în cadrul 

noului program pentru 

Octombrie 

2020-

februarie 

2021 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Consiliul 

consultativ pe 

proiecte 

educaţionale 

Platforme de 

asistență 

informatică -

eTwinning, 

School Education 

Gateway, 

Platforma 

electronică pentru 

învățarea în 

1 bază de date cu potenţiali 

parteneri 

1 Seminar de contact pentru 

dezvoltarea de oportunități  
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reducerea ratei de 

părăsire timpurie a şcolii, 

la prevenirea 

abandonului şcolar şi la 

creşterea performanţelor 

elevilor şi ale cadrelor 

didactice; 

perioada 2014-2020 al 

Comisiei Europene, 

Erasmus+, SEE etc. 

 

rândul adulților în 

Europa (EPALE) 

și Portalul 

european pentru 

tineret 

 

T7/ Creşterea iniţiativei 

unităţilor de învăţământ 

din judeţul Neamţ pentru 

realizarea de parteneriate 

în vederea elaborării/ 

implementării de 

proiecte prin programe 

europene, care să 

contribuie la reducerea 

ratei de părăsire timpurie 

a şcolii, la prevenirea 

abandonului şcolar şi la 

creşterea performanţelor 

elevilor şi ale cadrelor 

didactice 

Organizarea de 

activităţi de 

informare/consiliere 

pentru elaborarea 

proiectelor, completarea 

dosarelor de 

candidatură, 

managementul de 

proiect în cadrul 

programelor comunitare 

(Erasmus+, SEE, 

POCU, POR, 

documente de 

mobilitate/ documente 

Europass/ 

Youthpass/portofoliul 

etc. 

Octombrie 

2020-

februarie 

2021 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Consiliul 

consultativ pe 

proiecte 

educaţionale 

Spaţiu în unităţi 

de învăţământ  

Echipamente 

Reprezentanţi ai 

Consiliului 

consultativ 

3 sesiuni de formare/ informare 

pe zone (zona Roman, zona 

Tîrgu-Neamţ, zona Piatra-

Neamț) 

Cel puţin 150 de participanţi 

Cel puţin 20 proiecte depuse 

T7/ Creşterea iniţiativei 

unităţilor de învăţământ 

din judeţul Neamţ pentru 

realizarea de parteneriate 

în vederea elaborării/ 

Organizarea de cursuri 

de formare în vederea 

scrierii propunerilor de 

proiecte finanţate din 

fonduri europene 

Octombrie 

2020-

februarie 

2021 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Consiliul 

Spaţiu în unităţi 

de învăţământ  

Echipamente 

Formatori 

Reprezentanţi ai 

2 cursuri organizate 

cel puţin 30 de participanţi 
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implementării de 

proiecte prin programe 

europene, care să 

contribuie la reducerea 

ratei de părăsire timpurie 

a şcolii, la prevenirea 

abandonului şcolar şi la 

creşterea performanţelor 

elevilor şi ale cadrelor 

didactice 

consultativ pe 

proiecte 

educaţionale 

 

CCD Neamţ sau 

alţi furnizori de 

formare 

 

Consiliului 

consultativ 

T1/Dezvoltarea strategiei 

europene de diseminare 

şi exploatare a 

rezultatelor proiectelor, 

prin identificarea 

exemplelor de bună 

practică, a metodelor 

inovatoare şi a 

rezultatelor profesionale 

transferabile în domenii 

ale educației, formării și 

tineretului 

Caravana Proiectelor – 

diseminarea şi 

exploatarea 

rezultatelor proiectelor 

implementate în 

unităţile de învăţământ 

din judeţul Neamţ 

(Erasmus + KA 1, KA 

2, POCU, SEE, etc) 

Noiembrie –

Decembrie 

2020 

 

 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Directori/directori 

adjuncți 

Coordonatori de 

proiecte 

educaţionale la 

nivelul școlii 

8 unități școlare 

beneficiare care 

au implementat 

proiect 

8 unități școlare 

beneficiare care 

nu au 

implementat 

proiect  

8 Coordonatori de 

proiect 

8 seturi de 

livrabile 

4 unități școlare beneficiare in 

semestrul I  

4 unități școlare beneficiare in 

semestrul al-II-lea 

8 activităţi organizate 

Cel puţin 100 de participanţi 

8 portofolii şcoli 

T1/ Dezvoltarea şi 

promovarea spiritului 

european la nivelul 

comunităţii şcolare şi 

locale, asigurarea 

şanselor egale la 

Organizarea de 

concursuri, ediția 

2021, care valorizează 

activitatea şi rezultatele 

proiectelor: 

Martie – iulie 

2021 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

Consiliul 

consultativ pe 

proiecte 

10 seturi de 

livrabile 

participante la 

Concursul 

Judeţean “Made 

for Europe - 

Cel puțin 10 unităţi şcolare vor 

participa la etapa județeană a 

Concursului Judeţean “Made 

for Europe - 2020”   

Cel puțin 3 portofolii depuse 

pentru a participa la Concursul 
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educaţie şi formare a 

beneficiarilor educaţiei 

(elevi, tineri, cadre 

didactice, adulţi, părinţi) 

 

• Şcoala 

Europeană 

• Made for 

Europe  

• Euroscola 

• Europa, casa 

noastră 

• Școli 

Ambasador ale 

Parlamentului 

European 

şi competiții: 

• Olimpiada 

locală, judeţeană, 

națională de 

argumentare, dezbatere 

și gândire critică 

“Tinerii dezbat” 

educaţionale 

Directori/directori 

adjuncți 

Coordonatori de 

proiecte 

educaţionale la 

nivelul școlii 

2018” 

Sala de festivităţi 

Colegiul Tehnic 

Forestier  

Colegiul Tehnic 

”Gheorghe 

Cartianu”  

Colegiul Național 

de Informatică, 

Echipamente 

Diplome 

 

național pentru obținerea 

titlului de “Școala Europeană – 

2020” 

Cel puțin 2 titluri de Școala 

Europeană 

Cel puţin 10 echipaje 

participante (elevi, profesori) la 

Olimpiada Națională de 

argumentare, dezbatere și 

gândire critică ”Tinerii dezbat” 

– etapa județeană 

 

T1/ Dezvoltarea şi 

promovarea spiritului 

european la nivelul 

comunităţii şcolare şi 

locale, asigurarea 

şanselor egale la 

educaţie  şi formare a 

beneficiarilor educaţiei 

(elevi, tineri, cadre 

didactice, adulţi, părinţi) 

 Școala de vară - 

transfer de bune practici 

legate de mobilitate în 

spaţiul European şi 

scrierea de proiecte care 

vizează mobilitățile 

pentru elevi, cadre 

didactice, tineri, adulţi 

 

Iulie – 

August 2021 

Directorii de școli 

Consiliul de 

Administrație  

Partenerii de la 

nivelul 

comunității 

ONG-uri care 

sprijină integrarea 

elevilor în 

educație 

Spaţiu organizare 

-Seminarul 

Teologic Liceal 

Ortodox 

"Veniamin 

Costachi" M-rea 

Neamț/ Centrul 

de formare Tîrgu-

Neamț 

Resurse umane –

1 Școală de vară  

6 Ateliere de scriere de 

proiecte de mobilități – 

parteneriate strategice pentru 

elevi și cadre didactice 

Listă participanți 
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 inspectori şcolari 

proiecte 

educaţionale/ 

Consiliul 

consultativ pe 

proiecte 

educaţionale 

Resurse 

financiare -

Proiect Consiliul 

Judeţean 

T7/ Creşterea calităţii 

procesului de predare- 

învățare-evaluare prin 

participarea ISJ/unități 

conexe/ unităţi de 

învăţământ din judeţul 

Neamţ la programe 

comunitare finanţate prin 

Programul ERASMUS+, 

programe finanţate de 

fonduri structurale, 

granturi SEE& 

norvegiene, Banca 

Mondială, etc. 

 

- Monitorizarea 

implementării 

proiectelor în 

colaborare MEN, 

AMPOCU, 

ANPCDEFP etc.: 

 

- Proiecte 

finanțate prin 

Programul Erasmus+, 

granturi SEE & 

norvegiene etc. 

- Proiecte  

finanţate din fonduri 

structurale – POCU 

- împrumut al 

Băncii Mondiale - 

Proiectul pentru 

An şcolar 

2020-2021 

Inspectori şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale  

 

Directori 

/directori adjuncți 

Coordonatori de 

proiecte  

Responsabili 

proiecte 

educaționale din 

școli 

1 grafic de 

monitorizare  

1 set de 

instrumente de 

monitorizare 

10 rapoarte de monitorizare în 

semestrul I 

10 rapoarte de monitorizare în 

semestrul al II-lea  

pentru proiecte implementate 

la nivelul județului: 

1. Șansa la educație, viitor 

asigurat (SEVA), 

74/6/18/107590 – ISJ Neamț 

2. Profesori motivați în școli 

defavorizate -STEFAN – 

Susținerea transversală a 

educației prin acțiuni în județul 

Neamț 74/6/6/107380 – CCD 

Neamț 

 3. MADRE – Motivarea și 

ameliorarea didactică a 

Coordonatorilor educaționali 
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învățământul secundar-

ROSE, Planificarea 

monitorizării 

- proiecte e-

Twinning; 

- proiecte 

finanțate prin FRDS 

etc. 

- Acreditatea ISJ 

Neamț pe domeniul 

școlar și educația 

adulților prin programul 

Erasmus+ 

- Digitalizarea 

școlilor din județul 

Neamț prin dotare cu 

echipamente IT  

- Siguranță în 

școlile nemțene prin 

dotare cu echipamente 

sanitare 

73/6/6/107381 - CCD Neamț 

4. Noi toți vrem la școală, 

74/6/18/107980 - Colegiul 

Tehnic Danubiana 

5 Tolerance, rights and unity in 

education (TRUE) - ISJ si 

Promoting Inclusion and 

Education for Democracy- 

CJRAE  

6. proiecte ROSE - 21 (4 runda 

I, 14 runda a II-a, 3 runda a III-

a) 

7. proiecte finanțate prin 

programul Erasmus + / FRDS/ 

etc. 

 

1 acreditare ISJ obținută 

 

 

1 proiect prin programul 

POCU câștigat 

 

1 proiect prin programul POIM 

câștigat 
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XI. DOMENIUL MANAGEMENT – ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari 

a) Curriculum 

• Diversificarea programului de activităţi educative la nivelul fiecărei clase şi unităţi de învăţământ; 

• Conținutul orelor de consiliere și orientare  se focalizează pe experiența și pe achizițiile dobândite de elevi la școală, în familie și în societate; 

• Existenţa ofertelor educaţionale extraşcolare în toate unităţile de învăţământ; 

• Realizarea unor opţionale în conformitate cu interesele și nevoile copiilor şi perspectivele de adaptare ale acestora la schimbările 

societăţii, dar şi implicării în dezvoltarea acesteia; 

• Utilizarea celor mai noi metode didactice centrate pe elev în cadrul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în vederea 

atingerii şi ridicării standardelor educaţionale; 

• Eficientizarea educaţiei nonformale în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a diminuării abandonului şi absenteismului, a creşterii 

motivaţie şcolare, precum şi a promovării învăţării pe tot parcursul vieţii; 

• Finalitatea proiectelor şi programelor educative și înregistrarea de rezultate deosebite prin participarea la diverse competiţii 

judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale; 

b) Resurse materiale 

• Existența unor instituţii din comunitate locală/ județeană care sprijină logistic şi material desfășurarea unor proiecte şi programe 

educative; 

• Preocuparea foarte intensă a unor cadre didactice privind achiziţia unor materiale privind activitatea educativă. 

c) Resurse umane 

•   Personal didactic calificat, cu competenţe necesare educării, evaluării şi valorificării valenţelor educative ; 

• Reţea optimă şi funcţională de coordonare a activităţilor informale, formale şi nonformale; 

• Asigurarea orelor de consiliere şi orientare şcolară cu cadre didactice cu experienţă; 

• Desfășurarea unor activităţi extraşcolare adecvate intereselor copiilor, în majoritatea situaţiilor; implicarea elevilor în activităţi 

extraşcolare variate. 
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d) Relaţii comunitare 

• Promovarea actului educaţional în comunitate şi societate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, 

recitaluri, festivaluri, concursuri, competiţii, campanii, expoziţii tematice, emisiuni TV); 

• Buna funcţionare a parteneriatului educaţional şcoală – familie comunitate cu sprijinul organizaţiilor guvernamentale şi 

nonguvernamentale; 

• Promovarea şi înţelegerea activităţii de voluntariat a cadrelor didactice elevilor şi părinţilor. 

 

Puncte slabe 

a) Curriculum 

• Neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extraşcolară şi extracurriculară îl are asupra dezvoltării personalităţii 

elevului; 

• Formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului diriginte. 

b) Resurse materiale 

• Fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

• Dezinteresul unor şcoli pentru atragerea fondurilor extrabugetare în vederea realizării de proiecte/programe educative. 

c) Resurse umane 

• Statutul incert şi lipsa unei îndemnizaţii pentru cadrele didactice - coordonatoare a activităţii educative; 

• Cadre didactice care sunt diriginţi şi care nu au nici un curs de perfecţionare în acest sens; 

• Activitatea supraîncărcată a coordonatorului de programe şi proiecte educative şcolare și extrașcolare; 

• Numărul mic al unor experţi naţionali pentru evaluarea proiectelor educative; 

• Înregistrarea unei rate mari a abandonului şcolar în zonele socio-economice defavorizate ale judeţului; 

• Număr relativ mic de acțiuni/proiecte/programe vizând grupurile dezavantajate; 

• Lipsa unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții; 

• Insuficienta preocupare a directorilor de a dezvolta o cultură reală a calității, în acord cu legislația în domeniul asigurării calității. 

d) Relații comunitare 

• Slaba reprezentare a specificului comunităţii în activităţile educative; 

• Implicare  scăzută a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de anturajul şi preocupările copiilor lor; 

• Existența unor parteneriate care sunt mai mult formale decât spre folosul copiilor-elevilor şi părinţilor; 

• Lipsa unor sponsori din comunitate, care să sprijine activitatea educativă nonformală. 
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    Oportunități 

• Valorificarea potenţialului educaţional în zona formării pe diferite tipuri de educaţie nonformală; 

• Diversificarea ofertei educaţionale, cu precădere în mediul rural; 

• Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală; 

• Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare; 

• Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei sociale a tinerilor; 

• Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii  vieţii comunităţii; 

• Iniţierea tinerilor în managementul de proiect, în activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în vederea finalizării demersurilor 

educaţionale. 

Amenințări 

• Atitudinea şi demersul pur formal menţinut în organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare de către unele cadre didactice; 

• fluctuația demografică, reducerea natalității, emigrarea; 

• Tendința   de    scădere    a    interesului    populației față de actul educațional; 

• Lipsa    interesului    unor    familii    pentru    educația    copiilor,    care determină atitudini de respingere a înscrierii copiilor într-o 

formă de educație, respectiv de frecventarea redusă. 

• Mentalitate negativă la adresa activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

• Programe şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative, implicit a dezvoltării personale ale elevilor; 

• Implicarea în salturi a cadrelor didactice privin activitatea educativă nonformală; 

• Slaba implicare a conducerilor unităţilor de învăţământ în susţinerea şi organizarea proiectelor educative; 

• Influenţa negativă a străzii şi a altor medii de influenţă asupra elevilor şi lipsa supravegherii acestora de către părinţi. 
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Domeniul funcţional - CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ (ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ) 

  

Obiective Activități / acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

Modalități de 

evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

 

Creşterea calităţii 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare prin 

realizarea 

obiectivelor 

activităţilor 

extrașcolare și prin 

modernizarea 

abordării învățării în 

context nonformal 

Prezentarea metodologiilor 

specifice domeniului 

Informarea conducerii 

unităților școlare cu privire 

la  legislația în vigoare în 

anul școlar 2020 – 2021 

Diseminarea permanentă a 

informațiilor în școli 

Asigurarea comunicării 

permanente cu 

coordonatorii educativi din 

școlile din județul Neamț 

prin utilizarea 

instrumentelor 

instituționale de 

comunicare si ale site-ului 

EducativNeamț.ro 

 

Septembrie 2020 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Inspectorii școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

Legislație 

Documente 

Metodologie 

Realizarea mapei cu 

metodologiile 

specifice 

 

Postarea 

informațiilor  pe site 

 

Comunicarea în 

cadrul grupului 

 

Prezentarea planurilor-

cadru, a programelor 

şcolare şi a direcţiilor de 

acţiune pentru anul școlar 

2020-2021 

Octombrie 2020 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară și 

responsabilii de 

Legislație 

Documente 

Metodologie 

Monitorizarea 

realizării în școli a 

portofoliului 

coordonatorului de 

proiecte și programe 
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Organizarea consfătuirii 

județene a coordonatorilor 

de programe şi proiecte 

educative 

cercuri / comisia diriginților 

Prezentarea raportului 

privind starea disciplinei la 

nivelul județului 

Analiză, dezbateri 

Octombrie 2020 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

Power-Point 

Materiale informative 

-Raportul anual/ 

semestrial  

Analiza rezultatelor 

obținute la concursurile 

naționale extrașcolare 

(CAEN/CAERI/ CAEJ 

2020) 

Prezentarea publică a 

rezultatelor obținute în 

cadrul programului ”Școala 

altfel” 

(Măsuri: identificarea 

modalităților pentru 

creșterea numărului de 

participanți la concursuri 

specifice, îmbunătățirea 

calității activităților) 

Septembrie- 

octombrie 2020 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

Profesorii 

coordonatori de 

competiții școlare 

Comunicate de presă 

Creșterea ratei de 

participare a elevilor 

la concursuri cu 5%  

Analize comparative 

ale rezultatelor la 

competițiile școlare. 

Numărul 

comunicatelor de 

presă 

Monitorizarea 

realizării 

obiectivelor, 

conținuturilor şi 

aplicării 

curriculumului la 

Responsabilitatea 

determinată de funcțiile de 

profesor consilier/diriginte, 

membru al comisiilor 

consultative specializate 

Informarea cadrelor 

Permanent 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

Legislație 

Documente școlare 

Metodologie 

Numărul informărilor 

și al inspecțiilor 

tematice realizate 
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„Consiliere şi 

Orientare”, din 

perspectiva aplicării 

programei 

”Consiliere si 

dezvoltare 

personală” 

didactice (site ISJ, site 

consilieri educativi etc.). 

Asigurarea flexibilizării 

C.D.Ş.-urilor, identificarea 

resurselor umane, materiale 

şi acționale în domeniu. 

Inspecții la orele de 

consiliere/dirigenție și la 

alte activități educative 

Sprijinirea şi consilierea 

școlilor pentru organizarea 

şi desfășurarea corectă a 

orelor de dirigenție. 

Realizarea, în cadrul orelor 

de dirigenție, a unor 

întâlniri cu specialiști în 

domeniul educației 

Promovarea bunelor 

practici în domeniul 

educației non-formale 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

 

 

 

Legislație 

 

 

 

Rapoarte de inspecție 

Calificative acordate 

Materiale realizate 

Monitorizarea, controlul și 

îndrumarea activităţii 

profesorilor diriginți, a 

comisiilor ”Curriculum 

școlar”/dirigenție 

 

 

Permanent 

 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

Legislație Numărul informărilor 

și al inspecțiilor 

tematice realizate  

  

Informare în cadrul 

consfătuirilor 

coordonatorilor de proiecte 

 

 

 

Septembrie- 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

Mape tematice 

Prezentare informare 

Existența 

documentelor care 

dovedesc realizarea 

activităților 
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și programe școlare și 

extrașcolare  

-Elaborare scrisoare 

metodică privind activitatea 

de consiliere și orientare și 

cu privire la exigențele 

aplicării noului curriculum, 

disciplina Consiliere și 

dezvoltare personală 

octombrie 2020 Proces-verbal 

Proiectarea, 

realizarea, 

monitorizarea și 

evaluarea 

activităților educative 

școlare și 

extrașcolare 

Dezvoltarea structurilor 

manageriale şi funcționale 

în domeniul educației non-

formale. 

Diversificarea şi 

redimensionarea ofertei 

educaționale a școlilor 

Articularea şi armonizarea 

componentelor educației 

formale, realizate la clasă şi 

în orele educative, şi cele 

ale educației informale, 

extrașcolare 

Monitorizarea, controlul și 

îndrumarea  

coordonatorilor activității 

educative școlare şi 

extrașcolare, a cadrelor care 

asigură consilierea și 

orientarea școlară 

 

 

 

 

Permanent 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară, 

CJRAE, 

CSEI 

 

Legislație 

Planuri de acțiune 

(prevenirea violenței, 

reducerea 

absenteismului şi 

abandonului școlar, 

combaterea 

analfabetismului. 

Baze de date 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare metodică 

 

 

 

 

 

 

Fişe de asistență 

 

 

 

 

Ghidul electronic al 
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Inițierea de acțiuni de 

prevenire a infracționalității 

elevilor 

Sprijinirea vieții asociative 

în rândul elevilor 

Colaborarea cu consiliul 

elevilor, consiliul 

reprezentativ al părinților și 

cu comunitatea locală 

dirigintelui 

 

Asigurarea accesului 

egal la educație 

pentru toți copii  

(îmbunătățirea 

calității demersului 

didactic astfel încât 

să se asigure șanse 

egale copiilor) 

Informarea, orientarea, 

consilierea şi dezvoltarea 

carierei elevilor 

Monitorizarea proiectării 

activității educative şcolare 

şi extraşcolare (includerea 

obiectivelor legate de 

activitatea educativă în 

documentele manageriale 

ale unităților școlare) 

Consilierea profesorilor 

pentru proiecte şi programe 

educative şi a profesorilor 

diriginți 

Colaborarea cu specialiștii 

CJARE. 

Permanent Consiliul consultativ 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară. 

CJRAE 

Exemple de bună 

practică 

Mape tematice 

Documentele de 

proiectare a activităţii 

didactice sunt 

întocmite la timp și 

corespund cerințelor 

metodologice 

Activitatea didactică 

la clase se realizează 

în funcţie de 

proiectare, de 

specificul unităţii 

şcolare şi de 

particularitățile 

colectivelor de elevi 

Includerea elevilor în 

forme de învățământ 

adecvate. 
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Domeniul funcțional – MANAGEMENT/ RESURSE UMANE ŞI  MATERIALE  (ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ) 

Obiective Activități / acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

Modalități de evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

Asigurarea managementului 

școlar prin acțiuni specifice de 

coordonare și control la 

Palat/cluburi ale copiilor în 

condiții de legalitate 

-Monitorizarea  respectării 

legislației cu privire la 

conducerea unităților de 

învățământ furnizoare de 

activitate extrașcolară 

 

Conform 

programării 

aprobate  

 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară  

 

 

Metodologii în 

vigoare 

 

Documente 

legislative 

MEC 

 

Realizarea de acțiuni 

tematice in conformitate 

cu graficul de control ISJ  

 

Informări specifice 

postate pe site-ul 

www.isjneamt.ro și 

EducativNeamt.ro 

Elaborarea strategiei de 

coordonare şi a direcțiilor de 

dezvoltare a formării continue  

şi a evoluției în carieră a 

cadrelor didactice şi a 

personalului de conducere de la 

Palat/cluburi ale copiilor 

 

Previzionarea nevoilor de 

formare pe termen mediu și 

scurt la nivelul instituțiilor 

școlare furnizoare de activitate 

extrașcolară 

Realizarea unei analize de nevoi 

reale, în ceea ce privește 

Analiza rapoartelor de 

inspecție şi a notelor de 

control din anul școlar 

2019-2020 

Aplicarea de chestionare 

axate pe tema formării 

continue  

 

Analiza rapoartelor de la 

inspecțiile școlare generale 

 

Analiza proceselor-verbale 

şi a rapoartelor primite de la 

metodiștii ISJ 

 

Septembrie  - 

decembrie 

2020 

 

Inspectori  școlari 

pentru activitate 

extrașcolară 

 

 

 

Documente 

legislative 

 

-Cadre 

didactice 

 

Directori 

Palat/  

cluburi 

 

O analiză SWOT 

elaborată la termen 

 

O analiză a nevoii de 

formare elaborată la 

termen 

 

 

http://www.isjneamt.ro/
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formarea continuă a cadrelor   

didactice din județ şi a 

personalului cu funcții de 

conducere, îndrumare şi control 

 

 

Chestionare specifice 

administrate de către 

responsabilii cu 

perfecționarea, analiza 

SWOT 

  

Actualizarea bazei de date  

privind formarea continuă 

Creșterea calității prestației 

didactice a coordonatorilor de 

proiecte și programe școlare și 

extrașcolare/diriginți  din școlile 

nemțene și Palat/cluburi ale 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea programului  de 

perfecționare la nivelul 

judeţului prin cercuri 

pedagogice şi consfătuiri 

 

 

 

 

 

Proiectarea, organizarea și 

monitorizarea  

unui program de mentorat 

la nivelul județului, având 

ca grup ţintă debutanţii 

 

 

 

Octombrie –

noiembrie 

2020 

 

Conform 

Programului 

de formare 

continuă 

Inspectori  şcolari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

Directorii unităților 

de învățământ 

 

Inspectori  

școlari pentru  

activitate 

extrașcolară 

 

 

Realizarea la termen a 

tuturor cercurilor 

pedagogice  

Noiembrie 

2020 

 

Decembrie 

2020-Ianuarie 

2021 

 

 

Mai 2020 

 

Profesori 

metodiști 

 

Mentori 

 

Corpul de metodişti ai 

inspectoratului şcolar 

format conform 

procedurii aprobate 

 

Programul de mentorat 

organizat şi desfăşurat 

pentru toţi debutanţii din 

judeţ 

 

Coordonarea şi monitorizarea 

evoluției în carieră a cadrelor 

Proiectarea, planificarea şi 

organizarea înscrierilor la 

Octombrie 

2020 

Inspectorii şcolari 

pentru dezvoltarea 

Directorii de 

şcoli 

Toate dosarele de 

înscriere la gradele 
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didactice prin grade didactice de 

la Palat/cluburi ale copiilor 

grade  didactice 

Realizarea şi prelucrarea 

bazei de date cu cadrele 

didactice înscrise  

Actualizarea permanentă a 

bazei de date 

Monitorizarea efectuării 

inspecțiilor curente şi 

speciale efectuate cadrelor 

didactice înscrise. 

Noiembrie 

2020 

 

Noiembrie 

2020 

 

Noiembrie 

2020 - 

ianuarie 2021 

resursei umane didactice verificate 

 

Baza de date a evoluţiei 

în carieră realizată şi 

actualizată 

 

Raport privind inspecțiile 

speciale efectuate 

Dezvoltarea resurselor umane în 

contextul dezvoltării educației 

centrată pe competențe, prin 

proiecte educaționale școlare şi 

extrașcolare 

Realizarea unei sesiuni de 

informare a directorilor de 

Palat/cluburi ale copiilor pe 

tema „Accesarea 

proiectelor europene în 

vederea asigurării unui 

schimb eficient de bune 

practici în domeniul 

extrașcolar” 

Mai  2021 Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

Directorii şi 

echipele  de proiect 

din școli 

Inspectori 

școlari pentru 

proiecte 

educaționale  

 

Directorii de 

școli 

 

Managerii din  unitățile 

școlare care furnizează 

activitate extrașcolară 

 

 

Domeniul funcțional - MANAGEMENT/ OPERAȚIONAL 

 

Obiective Activităţi / acţiuni Termen Responsabilităţi Resurse 

Modalităţi de evaluare/ 

indicatori de 

performanţă 

Asigurarea bunei 

proiectări şi organizarea 

optimă a activităţii 

Elaborarea planului 

managerial al 

compartimentului 

Septembrie 

2020 

 Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

Documente legislative 

 

Rapoarte de activitate 

Plan managerial pentru 

activitate extrașcolară 

corelat cu Strategia ISJ şi 
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compartimentului   

 

activitate extrașcolară  - 

pentru anul școlar 2020-

2021 

 cu Planul managerial al 

ISJ Neamţ 

Elaborarea Raportului 

privind starea 

învățământului  nemțean, 

compartiment activitate 

extrașcolară,  pentru anul 

școlar 2019-2020 

Septembrie 

2020 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

Documente legislative 

 

Dovezi ale 

activităților 

desfășurate 

Rapoarte privind 

activitatea extrașcolară 

desfășurată în anul școlar 

2018-2019 (absenteism, 

violența școlară, activitate 

Palat/cluburi, programul 

național ”Săptămâna 

Școala altfel” 

Organizarea consfătuirilor 

cu managerii și cadrele 

didactice de la 

Palat/cluburi ale copiilor  

Conform 

graficului 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară  

Materiale informative 

 

Documente legislative 

 

Participarea tuturor 

directorilor de la 

Palat/cluburi și a cadrelor 

didactice la consfătuiri 

anuale/ cercuri 

pedagogice 

Asigurarea calității 

evaluării şi monitorizării 

actului educațional/ 

managerial 

Realizarea de inspecții 

tematice privind calitatea 

demersului didactic la 

orele de consiliere și 

orientare și la cercurile din 

cadrul Palatului/cluburilor 

Conform 

graficului 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

Documente de 

monitorizare 

 

Rapoarte de  

Inspecție 

Minimum 10 inspecții la 

orele de ”Consiliere și 

dezvoltare personală” la 

clasele a VI-a și a VII-a 

Pregătirea, organizarea şi 

desfășurarea concursurilor 

școlare și extrașcolare 

cuprinse în calendarele 

MEC și ISJ Neamț 

Conform 

graficului 

ISJ 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară/ 

metodiști activitate 

extrașcolară 

Metodologii 

 

 

 

Număr inspecții  

 

Note de control 
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Funcționarea 

corespunzătoare a 

activității Consiliului 

consultativ activitate 

extrașcolară 

Elaborarea tematicii 

Consiliului consultativ 

activitate extrașcolară 

Asigurarea transparenței 

decizionale la nivel 

judeţean 

Septembrie 

2020 

 

Permanent 

 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

Membrii Consiliului 

consultativ 

Regulamentul de 

funcționare a 

Consiliului 

consultativ activitate 

extrașcolară  

Grafic, tematică 

Procese verbale Consiliul 

consultativ activitate 

extrașcolară 

 

Facilitarea schimbului de 

informații cu unitățile de 

învățământ din teritoriu 

arondat și cu partenerii 

educaționali implicați în 

activitatea extrașcolară 

Realizarea bazei de date cu 

profesorii coordonatori de 

proiecte și programe 

școlare și extrașcolare/ 

cadre didactice de la Palat 

și cluburi ale copiilor  

Septembrie 

2020 

 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

Directorii de 

Palat/cluburi 

 

Site-ul ISJ Neamţ 

 

Legislaţia privind 

soluţionarea petiţiilor  

 

Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces 

la informaţiile de 

interes public, 

aprobate prin 

Hotărârea Guvernului 

nr. 123/2002 

Baze de date 

 

 

 

 

Continuarea schimburilor 

de bune practici la nivelul 

Palatului/ cluburilor cu 

instituții similare din țară  

Permanent Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

Directorii de 

Palat/cluburi 

 

Număr de activități 

 

Număr comunicate de 

presă  

Medierea conflictelor şi a 

stărilor tensionate din 

unitățile școlare din 

teritoriu 

În situații 

concrete 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

Reducerea numărului de 

petiții la nivelul unităților 

de învățământ din teritoriu 

Stabilirea unui flux de 

comunicare facil între 

partenerii educațională în 

vederea derulării eficiente 

Permanent Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

 Număr de parteneriate 

existente 

Număr de activități in 

parteneriat desfășurate 
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a activităților extrașcolare 

proiectate 

Proiectarea, realizarea, 

monitorizarea şi 

evaluarea activităţilor 

educative școlare şi 

extrașcolare  la nivelul 

județului Neamț 

Identificarea nevoilor de 

formare ale diriginților şi 

consilierilor educativi 

Permanent Inspectori 

școlari pentru 

activitatea 

extrașcolară 

Baza de date Existența bazei de date cu 

profesorii coordonatori de 

proiecte şi programe 

educative 

Existenţa bazei de date cu 

coordonatorii de cercuri 

Bază date cu abilitarea în 

domeniul dirigenției 

Valorificarea experiențelor 

pozitive ale diriginților/ 

coordonatorilor de proiecte 

în desfășurarea de 

activități extrașcolare 

  

Pe tot 

parcursul  

anului 

școlar 

Inspectori 

școlari pentru 

activitatea 

extrașcolară  

 

Persoane interesate 

Directori de școli 

 

Diriginți 

Număr de activități 

Prevenirea şi combaterea 

cazurilor de discriminare 

instituționalizată și 

reducere a violenței prin 

informarea cadrelor 

didactice despre 

legislaţia internă 

existentă în domeniul 

nediscriminării, precum 

şi prin iniţierea unor 

campanii de educaţie 

civică la nivelul şcolilor 

din județ 

Orientarea climatului 

organizaţional către o 

comunicare deschisă 

pentru schimbarea 

atitudinilor conservatoare, 

discriminatorie, cu 

puternice accente de 

promovare a 

interculturalităţi şi a 

calităţii educaţiei pentru 

toţi 

Pe tot 

parcursul 

 anului 

şcolar 

Inspector 

școlar pentru 

minorități 

 

Inspectori 

școlari pentru 

activitatea 

extrașcolară  

 

 

 

Mediatori școlari 

Programe 

guvernamentale 

specifice  

 

Programe 

implementate la nivel 

comunitar și județean 

Numar şcoli monitorizate, 

numar elevi consiliaţi sau 

care fac parte din 

programe 

guvernamentale/ ONG/ 

Comunitare 
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XII. DOMENIUL MANAGEMENT – MINORITĂȚI NAȚIONALE 
 

 
PRIORITĂŢI  ŞI  POLITICI PUBLICE  

➢ Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional.  

➢ Dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar.  

➢ Creșterea gradului de calificare, în vederea scăderii șomajului în rândul tinerilor, prin Programul A Doua Șansă - învățământ primar și 

secundar inferior.  

➢ Asigurarea învăţământului pentru minorităţile naţionale și pentru grupurile dezavantajate.  

➢ Sprijinirea comunităților de români din străinătate, pentru o reintegrare facilă la întoarcerea în țară.  

➢ Un sistem de educaţie timpurie de bună calitate este benefic pentru toţi copiii şi este, în special, relevant pentru aceia care vin din medii 

defavorizate, inclusiv romi. Facilităţile trebuie să fie de calitate, accesibile din punct de vedere financiar, să aibă un personal adecvat şi să fie 

accesibile familiilor care provin din medii defavorizate.  

➢ Diversificarea ofertei educaţionale, prin extinderea oportunităţilor de educaţie şi pregătire profesională, dincolo de vârsta la care se 

termină învăţământul obligatoriu, care poate influenţa comportamentul tinerilor şi al familiilor acestora şi poate duce la rate mai mari de 

finalizare a ciclului secundar superior.  

➢ Promovarea unor politici active de desegregare şi acordarea unui sprijin suplimentar școlilor din zonele defavorizate, sau care au un număr 

mare de elevi care vin din medii defavorizate, din punct de vedere social şi economic, le vor ajuta pe acestea să îşi diversifice componenţa 

socială şi să îşi diversifice oferta educaţională. 
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➢ Sublinierea valorii diversităţii lingvistice şi sprijinirea acelor copii care au o altă limbă maternă, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor 

de limbă necesare procesului de învăţare, fie că este vorba despre altă limbă sau de limba lor maternă, precum şi acordarea de sprijin cadrelor 

didactice în vederea predării unor grupe de elevi cu grade diverse de competenţă lingvistică. 

 

  

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

• Încadrare realistǎ şi s-a asigurat acoperirea necesarului de cadre cu personal titular şi suplinitor calificat, în cea mai mare parte; 

• Existenţa, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, a unui colectiv de cadre didactice relativ stabil; 

• Documentele de proiectare şi planificare sunt întocmite în conformitate cu prevederile metodologice şi curriculare în vigoare;  

• Aspectele educative ale conţinuturilor sunt valorificate eficient, prin activităţi educative bine organizate şi desfăşurate;  

• Majoritatea cadrelor didactice abordeazǎ diferenţiat activitatea la clasǎ ţinând cont de particularitǎţile de vârstǎ şi psiho-intelectuale ale 

elevilor;  

• Experienţe pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi integrarea socială a copiilor;  

• Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţile derulate;  

• Din ce în ce mai multe cadre didactice au conceput şi realizat parteneriate şi proiecte educative, proiecte europene; 

• Cea mai mare parte a cadrelor didactice au realizat portofolii personale de bună calitate, care reprezintǎ instrumente utile de evaluare; 

•  În majoritatea situaţiilor, şcoala implică familia, autoritatea locală şi întreaga comunitate în diverse acţiuni extraşcolare. 

 

PUNCTE SLABE 

 

• Demersul didactic urmǎreşte cu preponderenţǎ asimilarea de cunoştinţe şi nu formarea de competenţe, atitudini şi valori care sǎ permitǎ 

integrarea elevului în societate; 

• Se constatǎ o creştere a numǎrului de absenţe în cazul elevilor ai cǎror pǎrinţi sunt plecaţi la muncǎ în strǎinǎtate; 

• Managementul unităţii se concentrează în mare măsură pe probleme administrative, neglijând problemele de conţinut şi educaţie;  

• Relaţiile cu factorii educaţionali din afara sistemului sunt sporadice;  
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• Activitatea de evaluare şi asigurarea calităţii în unele unităţi şcolare este încă formală sau chiar inexistentă; 

• Se constatǎ o insuficientǎ implicare a familiei şi a altor factori educaţionali în procesul formării elevilor; 

• Număr insuficient de mediatori școlari în școlile unde populația școlară de etnie romă este numeroasă; 

• Lipsa cadrelor didactice calificate care să poată preda limba romani maternă sau istoria și tradițiile romilor.  

 

     OPORTUNITĂȚI  

 

• Colaborarea cu autoritățile locale și ONG-urile cu specific rom;  

• Participarea la proiecte și programe care au ca grup țintă elevii de etnie romă și cadrele didactice care funcționează în școlile cu elevi romi;  

• Disponibilitatea directorilor de unități școlare de a aplica în școlile pe care le conduc strategii privitoare la incluziune și desegregare;  

• Noile politici educaţionale, stabilite la nivelul ministerului, privind racordarea învǎţǎmântului românesc la standardele europene;  

• Colaborarea eficientǎ ISJ – CCD privind identificarea nevoilor de formare şi realizarea unor cursuri în specialitate;  

• Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite atât prin CCD cât şi prin MEC; 

• Deschiderea spre cooperare a unor parteneri educaţionali; 

• Implicarea şi susţinerea activitǎţii din şcoalǎ de cǎtre autoritǎţile locale; 

• Valorificarea relaţiilor cu persoanele fizice, cu societăţile culturale, fundaţii, biserică, în vederea intensificării şi diversificării activităţilor 

educative;  

• Valorificarea experienţei profesionale a cadrelor didactice care au beneficiat de formare profesională în diferite domenii în ţară sau în ţările 

Uniunii Europene;  

• Sprijinirea accesului la învățare pentru elevii cu statut socioeconomic scăzut prin programe de tip ”A doua șansă”. 

 

AMENINȚĂRI  

 

• Reticența părinților elevilor de a-și asuma identitatea romă și, implicit, de a accesa posibilitatea studiului limbii materne și a locurilor 

speciale pentru romi din licee și școli profesionale;  

• Scăderea continuă a populației școlare și comasarea școlilor; 

• Nivelul scăzut de educaţie în unele familii;  

• Resurse economice foarte scăzute ale familiilor elevilor; 
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• Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor; 

• Menţinerea discrepanţelor între formele de evaluare practicate la nivelul învâţǎmântului primar, gimnazial şi liceal. 

  

OBIECTIVE GENERALE  

 

O1. Îmbunătăţirea cuprinderii în învăţământ a copiilor şi tinerilor din grupurile dezavantajate, la toate nivelurile de şcolaritate 

O2. Proiectarea şi asigurarea unei oferte educaţionale promotoare a  integrării şi interculturalităţii 

O3. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările  beneficiarilor, precum şi standardelor de 

calitate  

O4. Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale 

O5. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, preşcolarilor, atingerea 

standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor/preşcolarilor pentru o societate în schimbare 

O6. Deschiderea şcolilor către comunitate şi dezvoltarea parteneriatului cu actorii comunităţilor locale 

 

Nr. 

crt. 

Obiective specifice Activitatea Termen Responsabil

i 

Resurse Indicatori de performanţă 

1 -Verificarea modului 

de realizare a 

recensământului 

copiilor romi 

 

- participarea la 

recensământul copiilor din 

comunităţile compacte de 

romi 

30.01.2021 

 

- directori 

 

 

-directori 

-cadre 

didactice 

- Toţi copii din tranşele de 

vârstă curente vor fi 

cuprinşi, conform 

prevederilor, în 

învăţământul obligatoriu Verificarea prin sondaj a 

recensământului copiilor 

romi în judeţ 

 13.02.2021 - inspector 

pentru romi 

-inspectori 

pentru romi 

-directori 

 

- Recoltarea de 

date privind 

evoluţia şcolară a 

elevilor romi 

- Informări semestriale ale 

unităţilor şcolare ce au în 

evidenţă elevi romi, 

referitoare la evoluţia şcolară 

-31.01. 2021 

 

-12. 06.2021 

 

- inspector 

pentru romi 

- directori 

 

 

-directori 

-mediatori 

şcolari 

- 80% dintre elevii cuprinşi 

în învăţământul general 

obligatoriu vor absolvi, 60% 

dintre absolvenţi vor 
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 a acestora şi măsurile luate 

pentru  prevenirea repetenţiei 

şi a abandonului şcolar. 

- cadre 

didactice 

promova evaluarea 

naţională 

Monitorizarea evoluţiei 

şcolare a cursanţilor de la 

centrele de alfabetizare şi 

recuperare şcolară prin 

controale periodice şi 

colaborare cu mediatorul 

şcolar 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

- inspector 

pentru romi 

- directori 

 

 

-inspectori 

pentru romi 

-directori 

-Cuprinderea şi menţinerea 

la cursuri a cel puţin a 75% 

din numărul de înscrişi la 

începutul anului şcolar.  

- Colaborarea cu 

liderii romi din 

comunităţile 

compacte de romi 

în vederea 

identificării 

tinerilor analfabeţi 

sau care au 

abandonat cursurile 

învăţământului 

obligatoriu 

- Stabilirea unor întâlniri 

periodice între inspectorul 

şcolar pentru rromi, directori 

şcoli şi lideri rromi cu 

tematică şcolară 

- semestrial 

 

- inspector 

pentru romi 

- directori   

- lideri romi 

- directori  

-cadre 

didactice 

- lideri romi 

- Implicarea 100% a 

liderilor romi în viaţa 

şcolară 

- relaţia profesor-elev în altă 

viziune 

 - Prelucrarea documentelor   

M.E.C.  cu directorii, 

învăţătorii şi profesorii din 

centrele de alfabetizare şi 

recuperare şcolară, a 

Buletinului Informativ-  

,, Învăţământul pentru rromi,, 

a ordinelor , notificărilor şi 

precizărilor.  

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

- inspector 

pentru romi 

-directori  

scoli 

 

- Buletinul 

Informativ-  

,,Învăţământul 

pentru romi”, 

ordine, 

notificări, 

precizări 

M.E.C. 

-directori  

-cadre 

didactice 

100% din nr. cadrelor 

didactice  vor fi informate 

asupra scopului şi 

principiilor şcolii incluzive 

- Identificarea şi 

formarea de 

- Depistarea de către 

comunitatea romă a 

06.02.2021 

 

- inspector 

pentru romi     

- lideri romi - 100% dintre şcolile cu risc 

vor beneficia de mediatori  
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mediatori şcolari 

romi în vederea 

prevenirii 

abandonului şcolar 

potenţialilor mediatori  

 

- directori şcolari 

- Identificarea altor persoane, 

părinti, lideri de opinie, 

persoane interesate de bunul 

mers al şcolarizării copiilor 

romi 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

-directori 

 

- directori 

-cadre 

didactice 

- lideri romi 

- Buna colaborare cu cei 

implicaţi 

- Cuprinderea în 

grupele de 

grădiniţe a 

preşcolarilor romi 

 

- Colaborarea cu liderii romi 

şi convingerea părinţilor romi 

de a renunţa la tradiţie pentru  

cuprinderea  în grupele de 

grădiniţe a preşcolarilor romi 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

-directori 

 

- lideri romi  

- mediatori 

şcolari 

-educatoare 

 

-Integrarea şi adaptarea la 

cerinţele şcolare a 100% din 

numărul copiilor de vârstă 

şcolară din comunităţile 

vizate 

Implicarea în 

educarea  elevilor 

romi 

 

- Stabilirea colectivelor de 

organizare a acţiunilor 

judeţene privind educaţia şi 

instruirea elevilor romi 

29.09.2020. 

 

- inspector 

pentru romi 

 

- autorităţi 

locale 

 

-70% reducerea 

abandonului timpuriu 

 

Formarea de 

catedre de limba 

rromani 

- Realizarea de  catedre de 

limba romani 

 

13.10.2020. 

 

- inspector 

pentru romi 

 

- directori 

-cadre 

didactice 

-Realizarea de grupe cu 

predare in limba rromani 

Cuprinderea în 

licee şi şcoli 

profesionale a 

absolvenţilor de 

clasa a VIII-a de 

etnie romă 

- Transmiterea în judeţul 

Neamţ, în toate liceele, a 

necesarului de locuri pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a  

30.03.2020 - inspector 

pentru romi 

- directori 

- cadre 

didactice 

 

- Nr. locuri speciale alocate 

absolvenţilor de etnie romă 

2 Proiectarea şi 

planificarea 

procesului 

- Amenajarea unui cabinet  

de îndrumare metodică 

pentru cadrele didactice care 

19.11.2020. - inspector 

pentru romi 

 

-directori 

 

 

-Relizarea documentelor  de 

proiectare şi planificare     
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instructiv-educativ predau în şcolile cu elevi 

romi 

 

-Amenajarea la C.J.R.A.E. 

Neamt şi C.C.D. a unui punct 

de documentare în 

problematica educaţiei şi 

instruirii elevilor romi 

21.11.2020. 

 

- director 

-inspectori 

pentru romi 

 

- cadre 

didactice 

-profesori 

metodişti 

- Transmiterea în şcoli a 

Buletinului informativ cu 

activitatea inspectorului  

pentru romi, cu noutăţile 

legislative şi a tuturor 

informaţiilor din domeniul 

educaţiei şi instruirii elevilor 

romi 

02.02.2021 

 

-inspector 

pentru romi 

 

-directori  

-cadre 

didactice 

- 100% dintre cadrele 

didactice vor fi informate 

asupra scopului şi 

princiipiilor şcolii incluzive 

Aplicarea de chestionare pe 

probleme de educaţie şi 

instruirea elevilor romi; 

valorificarea acestor teste în 

cadrul întâlnirilor metodice 

semestrial 

 

- directori 

 

-cadre 

didactice 

-responsabili 

comisii 

metodice. 

 

95% din elevii romi vor 

răspunde la întrebarile din 

chestionare 

 

- asistenţe la orele de limba 

rromani şi alte discipline, mai 

ales la cele pentru evaluarea 

naţională şi bacalaureat 

conform 

graficului de 

asistenţă 

 

- inspectori 

şcolari 

-directori 

-directori 100% din cadrele didactice 

vor fi verificate/asistate 

3 -  Organizarea de 

activităţi metodice 

de perfecţionare cu 

Sprijinirea şcolilor cu elevi 

romi în organizarea, în cadrul 

orelor de consiliere şi a 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

- directori 

 

- cadre 

didactice 

 

-Menţinerea la cursuri a cel 

puţin 75% din numărul de 

elevi înscriși 
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cadrele didactice 

din şcolile ce au în 

evidenţă elevi romi 

 

activităţilor extracurriculare, 

a unor întâlniri cu specialişti 

în domeniului educaţiei 

  

Stabilirea unor teme legate de 

specificul activităţilor 

didactice cu elevii romi în 

cadrul consiliilor profesorale, 

comisiilor diriginţilor, 

comisiilor metodice şi a 

cercurilor pedagogice 

-semestrial 

 

- directori 

 

-directori 

-responsabili 

comisii 

-responsabili 

cerc pedagogic 

 

- Implicarea 100% a 

cadrelor didactice şi a 

mediatorilor în integrarea 

copiilor romi în activităţile 

didactice 

-Distribuirea în 

teritoriu a ordinelor, 

notificărilor şi 

precizărilor M.E.C. 

referitoare la  

învăţământul pentru 

romi  

-Informarea la timp a tuturor 

factorilor de decizie asupra 

ordinelor, notificărilor 

M.E.C. privind învăţământul 

pentru romi 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

-inspector 

pentru romi  

 

- directori 

- ordine, 

notificări 

M.E.C 

 

- 100% dintre cadrele 

didactice vor fi informate 

despre noutăţile legislative 

-Activitate  de 

îndrumare şi 

control  

-Verificarea modului în care 

se realizează instruirea la 

clasele cu elevi romi, a limbii 

rromani şi nu numai 

-conform 

graficului de 

control 

-inspector 

pentru romi  

-directori 

-directori 

-cadre 

didactice 

- 100% din cadrele didactice 

care predau limba rromani 

vor fi asistate 

- Formarea 

continuă a cadrelor 

didactice 

-Desemnarea 

cadrelordidactice pentru a 

participa la instruire şi 

perfecţionare 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

- inspector 

pentru romi  

în colaborare  

cu toţi 

inspectorii 

şcolari 

- C.C.D 

-cadre 

didactice 

 

25% din numărul cadrelor 

didactice vor urma cursuri 

de formare/ perfecţionare 

 

-Iniţierea şi organizarea unor 

acţiuni de formare în 

colaborare cu C.C.D.Neamţ / 

-conform 

ofertei de 

cursuri  

-directori 

-formatori 

CCD Neamţ 
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cu alţi parteneri 

 

-directori 

4 -Creşterea calităţii 

procesului 

instructiv-educativ 

-Clarificarea aspectelor 

curriculare şi a aspectelor 

privind aplicarea planului 

cadru în cadrul şcolilor în 

care se predă limba rromani 

-semestrial - inspector 

pentru romi 

 

-cadre 

didactice 

- elevi 

Responzabilizarea şi 

conştientizarea cadrelor 

didactice privind necesitatea 

schimbării metodelor de 

lucru 

- Verificarea desfăşurării 

scenariului dididactic pe baza 

competenţelor la nivelul 

cerinţelor  

-conform 

graficului de 

inspecţii în 

specialitate 

-directori 

-Corelarea inter şi 

intradisciplinară  

 

 

pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

directori -cadre 

didactice 

- Integrarea tuturor copiilor 

cu probleme în colectivele 

de elvi - Corelaţia dintre obiective, 

competenţe şi conţinuturi, 

metode, mijloace  

directori -cadre 

didactice 

 

- Introducerea  tehnicii de 

lucru pe calculator 

directori -cadre 

didactice 

- Folosirea  tehnicii de lucru 

pe calculator în  lecţiile a 

cel puţin 85% din cadrele 

didactice 

-Implicarea cadrelor didactice 

în elaborarea de proiecte 

extracurriculare 

directori -cadre 

didactice 

Implicarea a cel puţin 90% 

din elevii de etnie romă în 

activităţi extracurriculare 

5 Eficientizarea 

activităţii de 

îndrumare şi 

control 

 

- Planificarea, proiectarea, 

organizarea, desfăşurarea şi 

evaluarea activităţii de 

îndrumare şi control  

conform 

graficului  de 

inspectii 

- inspector 

pentru romi 

- cadre 

didactice  

 

- 25% din cadrele didactice 

care predau la clasele cu 

elevi romi vor fi inspectate 



                       

                                                                                                                                        
 

84 
 

- Depistarea 

disfuncţiilor şi 

stabilirea unor 

măsuri 

recuperatorii 

corective 

- Realizarea unor activităţi de 

îndrumare şi control prin 

aplicarea corelată a tuturor 

instrumentelor de evaluare: 

      -asistenţe  

      -interasistenţe în cadrul 

comisiilor metodice. 

conform 

graficului 

I.S.J. 

 

- inspector 

pentru romi 

-directori 

 

- cadre 

didactice 

-directori 

-toate cadrele didactice  vor 

fi pregătite pentru lecţii  

 

Atingerea 

performanţei 

şcolare de către 

elevi  

-verificarea documentelor 

şcolare, de planificare şi 

proiectare 

  - verificarea caietelor 

elevilor  

  - discuţii cu elevii şi cadrele 

didactice 

  - completarea fişei de 

evaluare 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar  

 

- inspector 

pentru romi 

-directori 

 

- elevi 

- cadre 

didactice 

 

- Creşterea gradului de 

implicare a elevilor în 

luarea şi folosirea notiţelor 

 

- Formularea unor 

concluzii cu 

caracter general şi 

găsirea unor soluţii 

imediate 

- Valorificarea inspecţiilor 

şcolare prin : 

   -discutarea lecţiilor 

   -discuţii în catedre  

   -informări în consilii 

profesorale 

   -întocmirea notelor de 

control 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar  

 

- inspector 

pentru romi 

-directori 

 

- cadre 

didactice 

-responsabili  

comisii 

metodice 

 

- Prevenirea aspectelor 

negative ale muncii, prin 

informarea cadrelor 

didactice, eliminaea 

disfuncţiilor 

 

- Motivarea 

elevilor pentru 

folosirea 

dsciplinelor şcolare 

   - acordarea de calificative 

   -stabilirea unor strategii 

corective 

 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar  

 

-directori 

 

- elevi   

- cadre 

didactice   

- directori 

- Imaginea clară asupra 

valorii     cadrelor didactice  

şi a elevilor pe care-i 

îndrumă 
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6 -Atragerea unor 

fonduri şi a unor 

parteneri 

- Organizarea şi 

monitorizarea unor acţiuni 

extraşcolare 

 

 

 

 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

inspector 

pentru romi  

-echipa de 

inspectori 

 

- directori 

- cadre 

didactice   

 

Toate şcolile vor fi 

antrenate în organizarea  şi 

desfăşurarea activităţilor - Întocmirea şi derularea 

proiectelor de parteneriat 

- directori 

- cadre 

didactice  

fonduri 

POSDRU/ 

POCU şi altele  

- Identificarea de noi 

parteneri educaţionali 

-inspector 

pentru romi 

- directori 

- cadre 

didactice   

- Implementarea unui sistem 

funcţional de informare 

reciprocă 

-inspector 

pentru romi  

 

- directori 

- cadre 

didactice   

- Activităţile se vor 

populariza în presă, mass- 

media 

-Propuneri de tabere judeţene 

şi naţionale pentru elevii romi 

 

 

- semestru I 

-semestrul II 

 

 

- Inspector 

şcolar general 

adjunct 

- inspector 

pentru romi 

- directori 

- cadre 

didactice   

- Dezvoltarea competenţelor 

de comunicare în contextul 

oferit de schimburile 

culturale 

 
- Aprobarea programelor de 

desfăşurare a taberelor de 

profil 

- directori 

- cadre 

didactice   

-Participarea la 

activităţi de 

educaţie sanitară 

- Colaborarea cu unităţile 

sanitare judeţene şi locale  

- 31.05.2021 - Direcţia de 

Sănătate 

Publică 

 

- directori 

- cadre 

didactice   

- cel puţin 75% dintre elevi 

vor participa la activităţile 

propuse 

- Participarea la 

activităţi de 

educaţie civică 

- Organizarea de întâlniri 

periodice a responsabililor 

comunităţilor rome cu 

- semestru I 

-semestrul II 

- inspector 

pentru romi 

- directori 

- cadre 

didactice   

-educarea în spiritul civci al 

elevilor 
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 reprezentanţi ai autorităţilor 

judeţene şi locale politice     

-lideri romi 

- Participarea la 

activităţi culturale 

 

Organizarea de serbări 

şcolare cu specificul 

folclorului etniei rome , în 

şcolile ce au în evidenţă elevi 

romi 

- semestru I 

-semestrul II 

-directori 

şcoli 

- directori 

- cadre 

didactice   

-elevi 

-Menţinerea obiceiurilor şi 

tradiţiilor  etniei romilor 

 

-Popularizarea artei 

meşteşugurilor tradiţionale 

ale etnieii rome. 

8.04.2021 - directori 

- cadre 

didactice   

-elevi 
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XIII. Organizarea rețelei școlare a județului Neamț și realizarea planului de școlarizare în anul 

școlar 2020– 2021 

 
1. Organizarea rețelei școlare  

 

Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate de stat și particulare. Reţeaua şcolară se 

organizează de către autorităţile administraţiei publice locale/consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.  

Proiectul planului de școlarizare și organizare a rețelei școlare, pentru învățământul preuniversitar de stat și particular, s-a elaborat în baza 

OMEN nr.5090/30.08.2019. 

Rețeaua școlară, pentru anul 2020-2021, este constituită din 323 de unități școlare: 153 cu personalitate juridică și 170 de 

structuri.  Acestora li se adaugă ISJ; CCD și CJRAE, ceea ce duce la un total de 326 de unități de învățământ.  

 

Cele 323 de unități școlare se clasifică astfel :  

153 de unități școlare cu personalitate juridică, din care : 

- unități de învățământ preșcolar : 8 (din care 3 în mediu rural) 

- unități de învățământ primar : 1  

- unități de învățământ gimnazial : 87 (din care 71 în mediu rural) 

- unități de învățământ gimnazial special : 3 

- unități de învățământ liceal : 37 (din care 10 în mediu rural) 

- unități de învățământ profesional : 4 (toate în mediu rural) 

- unități de învățământ profesional special : 1 (în mediu rural) 

- unități de învățământ postliceal : 6 (toate în mediu urban) 

-  unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare : 6 (din care 4 palate și cluburi – unul în rural, un centru de excelență și un club 

sportiv școlar). 

170 de structuri din care : 

- unități de învățământ preșcolar : 64 (din care 40 în mediu rural) 

- unități de învățământ primar : 49 (toate în mediu rural) 
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- unități de învățământ gimnazial : 53 (din care 47 în mediu rural) 

- unități de învățământ postliceal : 1 (în mediu urban) 

- unități de învățământ pentru activități extrașcolare : 3 (1 club în mediu urban și 2 CSȘ-uri în mediu urban). 

Pentru comuna Stănița nu s-a emis aviz pentru rețea școlară. Pentru această localitate rețeaua școlară a fost aprobată prin OMEC 

nr.4810/30.07.2020, anexa nr.19. 

Față de anul școlar 2019-2020, avem o reducere de 9 unități de învățământ arondate. 

Menționăm și faptul că în acest an școlar 3 unități nu au elevi asociați : una cu PJ – FEG Roman și 2 arondate: GPN Ocol Piatra-Neamț și GPN 

nr.3 Ruseni, comuna Borlești.  

 

 

Realizarea planului de școlarizare în anul școlar 2020– 2021 
Realizarea planului de școlarizare 2020-2021 este prezentată mai jos: 

Pentru nivelurile de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial, s-a avut în vedere ca toți copiii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de 

școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste niveluri de școlarizare, pentru creșterea calității actului 

didactic, am avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor de la structurile cu 

efective extrem de reduse, la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale.  

În acest an, pe fondul pandemiei de Covid-19, a avut loc o migrație spre țară cu efect în depășirea numărului de elevi la învățământul 

primar și gimnazial. De asemenea, în același context, grupele de preșcolari au fost constituite cu mai puțini copii. 

La învățământul liceal, clasa a IX-a zi, s-au propus și realizat 108 clase, după cum urmează: 

- 51 de clase învățământ teoretic, din care : 20 specializarea ”matematică-informatică”, 12 ”științe ale naturii”, 9 ”filologie” și 10 ”științe 

sociale”; 

- 19 clase învățământ vocațional, din care: 6 specializarea ”sportiv”, 4 ”pedagogic”, 7 ”teologic” și 2 arte (1 ”muzică” și 1 ”arte vizuale”);  

- 38 de clase învățământ tehnologic, din care : 11 la profil ”tehnic”, 17 ”servicii” și 10 ”resurse naturale și protecția mediului” 

Nu s-au realizat următoarele formațiuni de studiu : 

- o clasă a IX-a profesional – la Liceul Tehnologic Nisiporești 

- o clasă a IX-a FR – la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț 

- o clasă de maiștri – la Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamț 
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Nr. 

crt. 

Niveluri de învăţământ pentru care se 

repartizează cifră de şcolarizare 

 

 

Plan de școlarizare aprobat 

 

  

Plan de școlarizare realizat 

Nr. clase Nr. locuri Nr. clase Nr. locuri 

I Învățământ de masă 

1 Educație timpurie, din care:  482 11.123 489 10.793 

a pentru program normal 348 7.573 354 7.285 

b pentru program prelungit şi săptămânal 134 3.550 135 3.508 

2  Învăţământul primar          

a pentru învăţământ de zi 932 20.228 952 20.285 

b pentru învăţământ „A doua șansă”**** 6 124 6 82 

3 Învăţământ  gimnazial          

a pentru învăţământ de zi 767 16.713 799 17.107 

b pentru învăţământ „A doua șansă”*** 8 206 8 152 

4 Învăţământ de artă  - număr total locuri 

(primar şi gimnazial) 
  550  416 

5 
Învăţământ sportiv – număr total locuri 

(primar şi gimnazial)   
  306  257 

6 Cluburi Sportive  Şcolare 87 1.530 87 1.532 

7 Învățământ liceal     

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 108 3.024 108 3.013 

b pentru clasa a IX-a învățământ seral 2 56 2 42 

c 

pentru clasa a IX-a învățământ frecvență 

redusă 
4 112 3 77 
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Concluzii : 

Sistemul educațional din județul Neamț se confruntă cu următoarele constrângeri: 

- Scădere drastică a populației școlare, pe fondul unei populații cu o medie de vârstă din ce în ce mai ridicată; 

- Abandon școlar și absenteism ridicat; 

- Migrația forței de muncă în interiorul țării și în străinătate. 

 

 

 

 

 

 

 

d pentru clasa a XI-a învățământ seral 8 224 8 201 

8 Învățământ profesional, inclusiv dual     

a pentru clasa a IX-a 50 1.402 49 1.326 

b pentru Stagii de practică 2 56 2 56 

9 Învățământ postliceal     

a pentru anul I învățământul postliceal zi 13 364 13 389 

b pentru anul I învățământul de maiștri zi 2 56 1 17 

II Învăţământ special     

1 Educație timpurie 4 22 4 17 

2 
Învăţământul primar şi gimnazial - 

număr total  locuri* 
45 319 45 314 

3 Învățământ profesional     

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 3 36 3 21 
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XIV. DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

 
            ARGUMENT  

 Aplicarea politicilor în domeniul Educației, cuprinse în Proiectul România Educată, va conduce la un sistem de educație care să 

formeze cetățeni activi, cu valori europene, adaptați condițiilor economice și sociale, cu o cultură civică și democratică solidă. Cel care învață 

depășește un nivel minim de alfabetizare funcțională și digitală. Este autonom în învățare, are capacitatea de a-și auto-regla propria învățare 

și își poate identifica și gestiona singur emoțiile, fiind capabil să comunice astfel încât să aibă relații armonioase, în familie și societate. 

Totodată îi este încurajată creativitatea încă din timpul educației timpurii și, ulterior, îi este susținută maturizarea înspre demersuri inovative 

și antreprenoriale.  

 Beneficiarul educației dobândește un set de competențe diverse, pe care încearcă să le dezvolte permanent, începând cu educația 

timpurie și continuând pe tot parcursul vieții sale. Sistemul educațional din județul Neamț trebuie să asigure o abordare integrată, cu o 

infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învățământ, să aibă o abordare de tip antreprenoriat cu accent pe 

creativitate și inovare, să stimuleze și să asigure continuitatea demersurilor și să motiveze elevul prin contactul cu lumea reală, centrată pe ”a 

face”, în totală concordanță cu ”a ști”. 
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 DIAGNOZA 

Compartimente: A. Curriculum şi inspecţie şcolară, Evaluare instituţională /B. Economic-administrativ: secretariat, informatizare, 

tehnic administrativ 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

A.1.  Inspecţie şcolară 

- Majoritatea acţiunilor derulate de compartimentele ISJ Neamţ s-au 

realizat cu sprijinul competent şi consultarea  cadrelor didactice din 

structurile de colaborare ale inspectoratului şcolar (metodişti, consilii 

consultative); 

- Activităţile de îndrumare şi control s-au derulat  în conformitate cu 

legislaţia in vigoare, după proceduri specifice fiecărui tip de unitate 

de învăţământ,  asigurându-se informarea cu privire  la modificările  

la  nivel de curriculum, de politici educaţionale la nivel naţional şi 

judeţean; 

- Există statistici cu privire la rezultatele şcolare ale elevilor, procentul 

de promovabilitate, rata absenteismului şcolar; 

- Progresul   înregistrat   în   îndeplinirea   obiectivelor,   

performanţelor   şi eficienţa planificărilor sunt analizate şi evaluate 

periodic prin  rapoarte şi situaţii statistice interpretate, acestea 

constituindu-se ca utile instrumente de lucru. 

 

- Slaba reacție a unităților școlare în circulaţia informaţiei în teritoriu, 

având drept consecinţă neîncadrarea în termenele de culegere şi 

transmitere a datelor; 

- Neconcordanțe între strategia judeţeană a ISJ Neamţ în ce priveşte 

educaţia şi politica educaţională din unele unităţi de învăţământ; 

- Modificarea agendei de lucru cauzată de diverse evenimente la nivel 

județean/național; 

- Absența unor studii comparative la nivelul inspecției școlare, pentru 

toate unitățile școlare din județul Neamț ; 

- Agenda încărcată de responsabilități a inspectorilor cauzează ruperi 

de ritm și reducerea vizitelor de evaluare în școală; 

- Reducerea timpului de consiliere a profesorilor duce la încetinirea 

construirii unei relații de comunicare între ISJ Neamt si cadrele 

didactice. 
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A. 2. Evaluarea instituţională 

- Elaborarea şi implementarea la nivelul unităţilor de învăţământ a 

proiectelor de dezvoltare instituţională, având bine definită misiunea 

şi ţintele strategice, precum şi opţiunea  pe domenii funcţionale: 

curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii 

comunitare; 

- Aplicarea standardelor de calitate în proiectarea dezvoltării 

instituţionale şi în evaluarea acesteia, în majoritatea unităţilor de 

învăţământ din judeţ; 

- Elaborarea unor criterii şi instrumente de evaluare unitare, 

structurarea informaţiilor în formulare tipizate (variante tabelare sau 

reprezentări grafice), permiţând o ilustrare operaţională a concluziilor 

obţinute în urma evaluărilor; 

- Realizarea inspecțiilor de revenire în situații ce necesitau remediere; 

- repartizare echilibrată a responsabilităţilor personalului din şcoli, pe 

bază de decizii. 

Lipsa de concordanţă între obiectivele stabilite la nivelul planurilor 

locale de dezvoltare şi proiectele de dezvoltare instituţională propuse 

de unele şcoli; 

Incoerenţe în aplicarea proiectelor de dezvoltare instituţională 

determinate de schimbarea directorilor din anumite unităţi de 

învăţământ; 

Număr relativ mic de unități școlare inspectate general datorită 

contextului pandemic; 

Discordanţe, în unele unităţi de învăţământ, între componenta 

strategică a proiectelor de dezvoltare instituţională şi planurile 

operaţionale. 

- Existenţa, în multe şcoli din mediul rural, a problemelor funcţionale 

sau de confort datorate neefectuării unor lucrări de întreţinere, din 

cauza lipsei fondurilor alocate de consiliile locale; 

- Lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru unităţi din mediul 

rural din cauza inexistenţei utilităţilor necesare; 

Fonduri şi bază materială insuficiente pentru informatizarea 

bibliotecilor din şcoli, pentru procurarea şi realizarea de auxiliare 

curriculare. 

6 unități școlare funcționează fără autorizație ISU 

Puncte tari Puncte slabe 

B.1.Economic-administrativ: secretariat, informatizare, tehnic 

administrativ  

- Transmiterea, în timp optim, a informațiilor și documentelor; 

- Dialogul, consilierea și comunicarea telefonică și pe e-mail eficientă, 

corectă cu cetățenii; 

- Relaționare bună cu alte instituții, MEC și cu beneficiarii. 

- O bună repartizare a investițiilor la nivel de ISJ; 

- Nu se respectă întotdeauna procedura privind circulația documentelor 

la nivel ISJ; 

- Derapaje neprofesionale în comunicarea dintre angajați, generatoare 

de conflicte; 

- Întârzierea unor raportări în termen, din cauze independente  de  

compartiment; 

- Neconcordanțe existente în unele platforme de utilitate pentru 
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- Îndeplinirea, în termen, a sarcinilor compartimentului;  

- Rezolvarea ritmică a solicitărilor școlilor pe linia bazei materiale; 

- Respectarea programului afișat pe site-ul ISJ de către angajați; 

- Disponibilitatea personalului compartimentului pentru îmbunătățirea 

relațiilor de muncă în instituție; 

- Elaborarea de proceduri specifice privind accesul programat al 

publicului în instituție și rezolvarea altor situații impuse; 

- Îmbunătățirea infrastructurii școlare prin accesarea unor proiecte 

finanțate din fonduri europene. 

 

întocmirea unor situații; 

- Rezolvarea lucrărilor cu termen  amânată până în ultima zi, cauză a 

întârzierii unor răspunsuri; 

- Nerespectarea procedurii de predare-primire a documentelor la 

arhivă; 

- Nu se respectă, în totalitate, Legea Arhivelor; 

- Spațiu insuficient pentru arhivă; 

- Absența unui program săptămânal de lucru, avizat de către 

responsabilul de compartiment; 

- Neajunsuri în procedura de achiziții; 

- Implicarea insuficientă a cadrelor didactice de a dezvolta resurse 

educaționale digitale. 

Oportunităţi 

 

Ameninţări 

1. Inspecţia şcolară 

- Buna comunicare şi colaborare cu autorităţile locale (Consiliul 

Judeţean, MEC și alţi parteneri educaţionali); 

- Deschiderea comunităţilor locale către instituţiile educaţionale, 

parteneriatele Inspectoratului Şcolar Județean cu entități 

județene/locale; 

- Implementarea programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii ce 

oferă posibilitatea dezvoltării competenţelor manageriale, didactice, 

psiho-relaţionale.  

- Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului 

pentru asigurarea calităţii în sistemul educaţional; 

- Continuarea procesului de descentralizare la nivel funcţional şi 

decizional; 

- Dezvoltarea unor programe de remediere şcolară care să conducă la 

reducerea drastică a analfabetismului. 

- Decalajul existent, în ceea ce priveşte dotarea materială, încadrarea 

cu cadre didactice calificate şi titulare, accesul la informaţie, dintre 

mediul urban şi rural. 

- Nesoluționarea unor cauze externe care duc la situaţii de absenteism 

şi de abandon şcolar în unele unităţi din zonele defavorizate (sărăcie, 

distanţe mari faţă de şcoală, şomaj etc.). 

- Deteriorarea mediului socio-economic şi familial; diminuarea 

interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a 

copiilor, părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

- Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor 

privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii. 

- Persistența situațiilor care favorizează dezvoltarea comportamentelor 

de risc în rândul elevilor (infracțiuni, alcool, substanțe interzise,etc.); 

- Contextul pandemic actual conduce la incoerență organizatorică a 

claselor de elevi, neasigurând pentru toți același climat de învățare. 
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2. Evaluarea instituţională 

- Implicarea majorităţii reprezentanţilor comunităţilor locale şi 

judeţene în rezolvarea problemelor şcolii, în condiţiile 

descentralizării şi sporirii autonomiei locale; 

- Implicarea prin activități și campanii a ONG-urilor, pe tematici 

educative, în număr tot mai mare, profilate pe specificităţile de risc 

ale judeţului nostru: 

- Derularea de proiecte naționale pentru remedierea situațiilor care 

presupun exploatarea muncii copiilor, traficul de persoane, violenţa 

domestică, abandonul şcolar, şomajul, educaţia pentru sănătate, 

copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la lucru în străinătate; 

- Utilizarea unor fonduri extrainstituționale pentru igienizarea spațiului 

de arhivă. 

 

- Colaborarea defectuoasă, în unele comunităţi educaţionale, dintre 

managerii unităţilor de învăţământ şi consiliile locale; 

- Infrastructura defectuoasă şi subfinanţarea din unele unități școlare; 

- Proasta gestionare a fondurilor existente de către consiliile locale și 

repartizarea ineficientă a acestora ; 

- Rezervele manifestate de directorii şi de cadrele didactice din mediul 

rural faţă de necesitatea implicării în proiecte europene; 

- Acces limitat la Internet în unele şcoli/grădiniţe pentru cadre 

didactice şi elevi; 

- Nu se cunosc suficient ofertele de finanțare de către cadrele didactice 

care predau în mediul rural, în special. 

Oportunităţi 

 

Ameninţări 

3. Economic-administrativ: secretariat, informatizare, tehnic 

administrativ  

- Repartizarea de fonduri, de  la nivel național, pentru diverse achiziții, 

îmbunătățirea infrastructurii școlare; 

- Utilizarea site-ului special pentru organizarea de licitații pentru a 

achiziționa materiale de bună calitate existente pe piață; 

- Legislația pentru achiziții publice împiedică erori posibile; 

- Utilizarea de soft-uri specializate pentru compartimente; 

- Contextul pandemic oferă oprtunitatea școlilor de a-și îmbunătăți 

infrastructura educațională cu mijloce IT pentru un act didactic 

ancorat mileniului 3. 

- Obținerea unor calificative nesatisfăcătoare  la eventualele controale 

de la entități superioare; 

- Lipsa de reacție sau reacția întârziată a școlilor privind completarea 

unor situații solicitate de entități superioare sau județene; 

- Absența unei compatibilizări pe teme specifice a secretariatelor 

unităților școlare; 

- Lipsa unei baze de date, la nivel național, cu evenimentele prioritare 

din sistemul național de educație; 

- Superficialitate în racordarea bugetară a instituțiilor educaționale din 

județul Neamț, la bugetele comunității/MEC. 
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DIRECȚII/ ȚINTE STRATEGICE 

1. Acces egal la educaţie pentru toţi elevii din judeţul Neamţ, prin monitorizarea continuă a implementării optime a curriculumului naţional şi a 

programelor specifice. 

2. Monitorizarea utilizării noilor tehnologii în procesele de predare-învățare-evaluare de către cadrul didactic la clasă. 

3. Asigurarea respectării standardelor de calitate optime în educaţie în unităţile şcolare din judeţul Neamţ şi creşterea procentului de 

promovabilitate la examenele naţionale. 

4. Eficientizarea inspecţiei şcolare ca instrument de monitorizare, control, îndrumare şi remediere a activităţilor didactice din unităţile şcolare 

din judeţul Neamţ. 

5. Monitorizarea, îndrumarea şi controlul domeniului Economic-administrativ (secretariat şi informatizare) şi domeniului Tehnic-   

administrativ,  în vederea îmbunătăţirii comunicării, eficientizării fluxului informaţional şi administrării corespunzătoare a resurselor 

materiale şi financiare. 

 

 

OBIECTIVELE  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

1. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în unităţile şcolare din judeţul Neamţ, prin proiecte educaţionale de impact, cu finalităţi pe 

termen mediu și lung. 

2. Promovarea educației sociale, juridice, finaciare și antreprenoriale prin abordarea de curriculum integrat și consiliere școlară. 

3. Eficientizarea activităţii profesorului la clasă prin folosirea în demersul didactic a noilor tehnologii didactice care să creeze posibilitatea 

dezvoltării la elevi a capacităţii intelectuale de a analiza, interpreta critic şi a se adapta la situații contextuale diverse.  

4. Realizarea unor activități de formare privind aspectele cantitative și calitative ale implementării eficiente a noilor tehnologii în lecția curentă. 

5. Utilizarea unor instrumente de diseminare a bunelor practici in ceea ce priveste utilizarea noilor tehnologii la clasă.  

6. Eficientizarea continuă a activităţilor de monitorizare, îndrumare şi control prin utilizarea eficientă a noilor tehnologii în vederea creșterii 

calității actului didactic. 

7. Eficientizarea activităţii educaţionale concretizată prin progres real, măsurabil şi comparabil pentru domeniul curricular, prin rezultatele 

obţinute de elevi la examenele naţionale. 

8. Realizarea proiectării şi organizării optime a activităţii compartimentului.  

9. Organizarea şi structurarea   activităţii compartimentului Curriculum şi inspecţie şcolară. 

10. Eficientizarea continuă a activităţilor de monitorizare, îndrumare şi control prin utilizarea de instrumente manageriale performante, în 

concordanţă cu standardele de calitate. 
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11. Proiectarea eficientă a inspecţiilor  şcolare. 

12. Monitorizarea, îndrumarea şi controlul  procesului instructiv-educativ. Aplicarea corectă a curriculum-ului în anul şcolar 2019-2020, 

asigurarea calităţii procesului educaţional.  

13.  Identificarea elementelor de risc din învățământul primar. 

14. Realizarea unei politici administrative corespunzătoare sistemului educaţional prin monitorizarea, indrumarea şi controlul compartimentelor 

tehnic şi administrativ. 

15. Monitorizarea respectării regulilor de etică şi deontologie profesională şi îndeplinirii sarcinilor (prin evaluarea anuală). 

16. Monitorizarea lucrărilor de arhivă, conform prevederilor legale. 

 

PLAN OPERAȚIONAL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

Ținta 1. Asigurarea accesului egal la educaţie pentru toţi elevii din judeţul Neamț,  prin monitorizarea continuă a implementării optime a 

curriculumului naţional şi a programelor specifice 

 

. Curriculum şi inspecţie şcolară 

Obiective Activităţi / 

acţiuni 

Termen Responsabilităţi Resurse Modalităţi de 

evaluare/ indicatori 

de performanță 

1.Promovarea şi 

dezvoltarea dimensiunii 

europene în unităţile 

şcolare din judeţul 

Neamţ, prin proiecte 

educaţionale de impact 

şi cu finalităţi pe 

termen lung. 

 

1.1.Reactualizarea 

strategiei judeţene 

privind accesul la 

educaţie pentru 

grupuri 

dezavantajate 

Octombrie  2020 Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori 

şcolari  

Strategiile MEC şi 

judeţeană privind accesul 

la educaţie pentru grupuri 

dezavantajate 

 Raportări de date 

existente 

 O strategie privind 

accesul la educaţie 

pentru grupuri 

dezavantajate 

1.2.Continuarea 

derulării 

programelor care 

vizează: 

a) asigurarea 

Semestrele I şi II Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori 

şcolari 

Reglementări MEC, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamţ, Planul de măsuri 

pentru implementarea 

strategiei privind 

Număr de cadre 

didactice şi elevi care 

participă la aceste 

programe 

-creșterea cu 10% a 
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accesului la 

educaţie a 

rromilor, 

susţinerea copiilor 

dezavantajaţi; 

b) integrarea 

copiilor cu 

C.E.S.; 

c)stimularea 

învăţământului cu 

predare în limbile 

minorităţilor(dacă 

este cazul) 

asigurarea accesului la 

educaţie pentru grupurile 

dezavantajate 

numărului de elevi de 

etnie rromi integrați 

în învățământul de 

masă 

-creșterea cu 10% a 

numărului de elevi cu 

CES integrați în 

învățământul de 

masă. 

 

 

1.3.Dezvoltarea 

unor programe 

pentru educaţia 

timpurie în scopul 

prevenirii şi 

combaterii 

abandonului 

şi/sau eşecului 

şcolar. 

Semestrele I şi II Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori 

şcolari 

Reglementări MEC, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamţ, 

Planul de măsuri pentru 

implementarea strategiei 

privind asigurarea 

accesului la educaţie 

pentru grupurile 

dezavantajate 

Bază de date cu 

preşcolarii predispuşi 

la abandon; 

 3 parteneriate 

derulate cu instituţii 

de profil; 

Reducerea cu 10% a 

abandonului şcolar; 

1.4.Abordarea 

personalizată a 

curriculumului la 

nivelul 

colectivelor de 

elevi în vederea 

integrării elevilor 

Semestrele I şi II Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori 

şcolari 

Reglementări MEC, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamţ, 

Planul de măsuri pentru 

implementarea strategiei 

privind asigurarea 

accesului la educaţie 

Rapoarte de inspecții 

tematice  

 Exemple de bună 

practică popularizate 

in baza RED Neamț 
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cu CESS și a 

celor din medii 

defavorizate 

pentru grupurile 

dezavantajate 

1.5.Diseminarea 

exemplelor de 

bună practică și 

de succes în 

aplicarea 

curriculumului și 

a strategiilor 

didactice în 

vederea integrării 

elevilor cu CES 

sau din medii 

defavorizate 

Semestrele I şi II Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori 

şcolari 

Reglementări MEC, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamţ, 

Planul de măsuri pentru 

implementarea strategiei 

privind asigurarea 

accesului la educaţie 

pentru grupurile 

dezavantajate 

Bază de date elevi cu 

CESS admiși în 

învățământul liceal și 

profesional 

Bază de date elevi 

rromi admiși în 

învățământul 

profesional și liceal 

Baza RED a ISJ 

Neamț 

1.6.Consilierea 

cadrelor didactice 

care îşi desfăşoară 

activitatea în 

cadrul 

programului A 

doua şansă 

Semestrele I şi II Inspectori 

şcolari  

Ghiduri pentru cadrele 

didactice 

http://www.edu.ro/resurse 

www.ise.ro  

 

20 de cadre didactice 

consiliate. 

Gradul de implicare a 

cadrelor didactice în 

asigurarea accesului 

la educaţie pentru 

grupurile 

dezavantajate 

1.7.Consilierea 

cadrelor didactice 

care îşi desfăşoară 

activitatea în 

învăţământul 

special şi special 

Semestrele I şi II Inspectori 

şcolari 

Ghiduri pentru cadrele 

didactice 

http://www.edu.ro/resurse 

www.ise.ro  

 

Număr de cadre 

didactice consiliate. 

Gradul de implicare a 

cadrelor didactice în 

asigurarea accesului 

la educaţie pentru 

http://www.edu.ro/resurse
http://www.ise.ro/
http://www.edu.ro/resurse
http://www.ise.ro/
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integrat. grupurile 

dezavantajate 

 

 1.8. Medierea 

conflictelor şi a 

stărilor tensionate 

din unităţile 

şcolare  

Ori de cite ori este 

nevoie 

Inspectorii 

şcolari pentru 

management 

instituţional, 

inspectori școlari 

departamentul 

curriculum 

Reglementări MEC, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamţ 

Diminuarea cu 50% a 

petitiilor pe flux 

MEC– ISJ 

Diminuarea cu 30% a 

petitiilor pe flux 

comunitate/scoala/ISJ 

 

2.Promovarea educației 

sociale, juridice, 

finaciare și 

antreprenoriale prin 

abordarea de 

curriculum integrat și 

consiliere școlară. 

 

2.1.Încurajarea 

unităților școlare 

să implementeze 

CDS-uri de 

educație socială, 

juridică, 

financiară, 

antreprenorială 

Semestrul II Inspectorii 

şcolari pentru 

management 

instituţional, 

inspectori școlari 

departamentul 

curriculum 

Metodologii 

Documente specifice 

5% din unitățile 

școlare să 

implementeze 

curriculum integrator. 

2.2.Organizarea 

de competiții ce 

promovează 

educația socială, 

juridică, 

financiară, 

antreprenorială 

Semestrul II Inspectorii 

şcolari pentru 

management 

instituţional, 

inspectori școlari 

departamentul 

curriculum 

Metodologii 

Documente specifice 

 Regulament competitii 

Cel putin o 

competitie pe una din 

temele: 

educația socială, 

juridică, financiară, 

antreprenorială 

2.3.Inițierea si 

derularea de 

proiecte 

Semestrul II Inspectorii 

şcolari pentru 

management  si 

Metodologii 

Documente specifice 

 Acorduri de parteneriat 

Aplicatii de proiect 
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/parteneriate 

comunitare  

departamentul 

curriculum 

  

 

 

Ținta 2. Monitorizarea utilizării noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare de către cadrul didactic la clasă 

 

Curriculum şi inspecţie şcolară 

Obiective Activităţi / acţiuni Termen Responsabilităţi Resurse Modalităţi de 

evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

3.Eficientizarea activităţii 

profesorului la clasă prin 

folosirea în demersul 

didactic a noilor 

tehnologii didactice care 

să creeze posibilitatea 

dezvoltării la elevi a 

capacităţii intelectuale de 

a analiza, interpreta critic 

şi a se adapta la situații 

contextuale diverse.  

 

 

 

3.1.  Identificarea nevoilor de 

formare ale cadrelor didactice pentru 

abordarea teoretică și practică a 

noilor tehnologii didactice 

Octombrie 2020 ISGA  

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Documente 

legislative 

 

 

Inspectorii 

şcolari 

 

-Plan 

managerial 

pentru 

domeniul 

Curriculum şi 

inspecţie 

şcolară în acord 

cu Strategia ISJ 

şi cu Planul 

managerial al 

ISJ Neamţ 

3.2. Elaborarea unui plan de formare 

a cadrelor didactice privind utilizarea 

noilor tehnologii de învățare-

predare-evaluare.  

Octombrie- noiembrie 

2020 

ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Documente 

legislative 

 

Inspectorii 

şcolari 

 

-Raport privind 

starea 

invatamantului 

si stabilirea 

obiectivelor 

pentru anul 
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Directorii de 

şcoli 

Analiza 

nevoilor de 

formare a 

cadrelor 

didactic 

2020-2021 

pentru 

domeniul 

Curriculum 

-Raport final al 

nevoilor de 

formare 

3.3 Stabilirea unei oferte de formare 

a cadrelor didactice în domeniul 

curricular printr-un demers procesual 

bazat pe noile tehnologii 

Noiembrie-decembrie 

2020 

ISGA  

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

 

Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Suporturi de 

curs de 

formare 

-Ofertele 

furnizorilor de 

programe de 

formare în 

domeniul 

utilizarii noilor 

tehnologii in 

demersul 

didactic  

3.4. Promovarea pachetului de 

programe de formare CRED în 

vederea schimbării paradigmei 

profesionale a cadrelor didactice  

Septembrie  2020- 

2021 

ISGA  

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

 

Directorii 

unităților de 

învățământ 

 

-Pachetul de 

programe de 

formare a 

cadrelor 

didactice în 

domeniul 

utilizarii noilor 

tehnologii 

-numărul de 

formatori 

implicați 
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4.Realizarea unor 

activități de formare 

privind aspectele 

cantitative și calitative ale 

implementării eficiente a 

noilor tehnologii în lecția 

curentă. 

 

4.1.Monitorizarea demersului de 

formare a cadrelor didactice în 

domeniul utilizarii noilor tehnologii 

in demersul didactic (Programul 

CRED și alte proiecte inițiate prin 

CCD Neamț) 

 

 

 

 

 

Septembrie 2020-

iunie 2021 

ISGA  

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum, 

DRU 

Organizatiile 

furnizoare de 

programe de 

formare 

 

Casa Corpului 

Didactic 

Neamt 

 

 

 

-Numărul 

cadrelor 

didactice care 

au absolvit 

programele de 

formare în 

domeniul 

utilizării noilor 

tehnologii în 

demersul 

didactic-CRED 

4.2. Organizarea de cursuri de 

formare a cadrelor didactice privind 

inițierea în utilizarea TIC și a 

platformelor de învățare 

Googleclassroom, Microsoft Teams. 

 

Septembrie 2020-

iunie 2021 

ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum, 

DRU 

Organizatiile 

furnizoare de 

programe de 

formare 

 

Casa Corpului 

Didactic 

Neamt 

-280 de care 

didactice  in 14 

grupe pe cele 4 

zone: Piatra 

Neamt, Tg. 

Neamt. Roman, 

Bicaz. 

5.Utilizarea unor 

instrumente de diseminare 

a bunelor practici in ceea 

ce priveste utilizarea 

noilor tehnologii la clasă  

 

5.1. Elaborarea de tematici ale 

Cercurilor pedagogice în care 

secvențele didactice vizate vor fi 

proiectate către abordarea didactică 

prin utilizarea noilor tehnologii. 

octombrie 2020 ISGA 

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Planificarea  

Cercurilor 

cadrelor 

didactice 

2020-2021 

-Numarul de 

activități 

planificate în 

concordanță cu 

tematica vizată 

5.2. Organizarea de acțiuni de 

formare a cadrelor didactice în cadrul 

cercurilor pedagogice semestriale și 

a altor activități stabilite de fiecare 

disciplină, care să vizeze elaborarea 

Septembrie 2020 

octombrie 2020 – mai 

2021 

ISGA  

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum,  

coordonatorii de 

Directorii  

unitătilor de 

învățământ 

organizatoare 

de activități/ 

Măsurarea 

utilității și 

feedback-ul 

activităților, 

prin 
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de resurse educaționale digitale. cercuri 

pedagogice 

 

Cadre 

didactice 

interpretarea 

chestionarelor 

de satisfacție 

2 cercuri 

/fiecare 

disciplină de 

studiu cu 

tematică RED 

 5.3. Diseminarea exemplelor de bune 

practici didactice privind utilizarea 

tehnologiei  

 

Septembrie 2020-

iunie 2021 

ISGA  

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Resurse 

educaționale 

deschise 

Neamț 

Baza RED 

Neamț 

6.Eficientizarea continuă a 

activităţilor de 

monitorizare, îndrumare şi 

control prin utilizarea 

eficientă a noilor 

tehnologii în vederea 

creșterii calității actului 

didactic. 

6.1.Monitorizarea prin inspectie 

scolara, in baza Graficul unic de 

inspectie scolara, a Graficului 

inspectorilor si a tematicii 

planificate. 

 

permanent ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum  

Documente 

legislative 

 

Cadre 

didactice 

-10 inspecții 

tematice 

- 15 Rapoarte 

de inspecție 

generală 

- 15 Planuri de 

măsuri 

15- inspecții în 

specialitate 

6.2.Participarea la programe 

europene de mobilitate cu tematică 

curriculară/ utlizarea noilor 

tehnologii 

 

permanent ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Inspectorii de 

proiecte 

europene 

Documente 

legislative 

 

Cadre 

didactice 

-Număr de 

mobilități 

-Numar de 

cadre didactice 

participante 

-Exemple de 

bune practici 

(lucrări 
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didactice, 

referate, lecții 

demonstrative 

etc.) 

 6.3. Inițierea de 

concursuri/conferințe/simpozioane 

extracurriculare prin care să se 

valorizeze bunele practici didactice 

în utilizarea creativă a platformelor 

educaționale digitale 

anual ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

 

Regulament 

de concurs 

Proceduri 

Număr de școli 

participante 

Număr de 

accesări  

 

 

Ținta 3. Asigurarea respectării standardelor de calitate optime în educaţie, în unităţile şcolare din judeţul Neamţ, şi creşterea procentului 

de promovabilitate la examenele naţionale. 

 

Curriculum şi inspecţie şcolară 

Obiective Activităţi / acţiuni Termen Responsabilităţi Resurse Modalităţi 

de evaluare/ 

7. Eficientizarea 

activităţii educaţionale 

concretizată prin 

progres real, 

măsurabil şi 

comparabil pentru 

domeniul curricular şi 

prin rezultatele 

obţinute de elevi la 

examenele naţionale.  

7.1. Elaborarea planului managerial al 

domeniului Curriculum - pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 

Septembrie 2019 ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Documente 

legislative 

 

Inspectorii 

şcolari 

 

Plan managerial 

pentru domeniul 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

în acord cu 

Strategia ISJ şi cu 

Planul managerial 

al ISJ Neamţ 

7.2. Elaborarea Raportului privind starea 

învăţământului  nemţean din anul şcolar 

Septembrie – 

Octombrie 2020 

ISGA  

 

Documente 

legislative 

Raport privind 

starea 
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2019-2020, domeniul Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

 

Inspectorii 

şcolari 

 

Directorii de 

şcoli 

Rapoarte – 

inspecţii 

şcolare 

generale 

invatamantului si 

stabilirea 

obiectivelor 

pentru anul 2020-

2021 pentru 

domeniul 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

in conformitate cu 

analiza SWOT 

8.Realizarea 

proiectării şi 

organizării optime a 

activităţii 

compartimentului   

 

 

 

 

 

8.1.Elaborarea unei structuri unitare a 

documentelor de managment curricular 

Martie 2021 ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Documente 

legislative 

 

Structura unitară 

8.2. Întocmirea planurilor manageriale 

pe compartimentele de specialitate 

Septembrie-octombrie 

2020 

Planul managerial al 

ISJ Neamţ  

 

ISGA curriculum  

 Inspectori şcolari 

pentru curriculum 

Inspectori 

şcolari  

Legislaţia în 

vigoare, 

diagnoza, 

statistici 

Planul managerial 

al ISJ Neamţ  

8.3.Realizarea portofoliului 

inspectorului pe curriculum 

Octombrie 2020-

august 2021 

ISGA  

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

Documente 

legislative 

 

Portofoliile 

inspectorilor de 

curriculum 

9.Organizarea şi 

structurarea   

9.1.Organizarea activităţii şi stabilirea 

responsabilităţilor în cadrul 

Septembrie 

  2020 

Inspector şcolar 

general adjunct  

Organigrama 

ISJ Neamţ 

1. Organigrama 

ISJ 



                       

                                                                                                                                        
 

107 
 

activităţii 

compartimentului 

Curriculum şi inspecţie 

şcolară 

Departamentului Curriculum și inspecție 

școlară 

 

Inspectori şcolari Regulamentu

l de 

organizare şi 

funcţionare al 

ISJ Neamţ  

decizii şi 

ordine MEC 

2. ROFIS NT 

3. Fişele postului 

9.2. Organizarea activităţii de inspecţie 

şcolară: inspecţii de specialitate, 

inspecţii tematice, inspecţii generale. 

Septembrie/Octombrie 

2020 

ISGA curriculum 

Inspectori şcolari 

pentru curriculum 

Documente 

legislative 

Baza de date 

cu rezultatele 

obtinute la 

examenele 

naţionale 

Grafic unic de 

control 

Număr inspecţii 

şcolare 

Număr cadre 

didactice evaluate 

Număr tematici 

abordate 

9.3.Revizuirea procedurilor de avizare a 

CDȘ și CDL din unitățile de învățământ  

Decembrie 2021 ISGA curriculum 

Inspectori şcolari 

pentru curriculum 

Legislația 

privind CDȘ 

și CDL  

Procedura 

9.4.Avizarea programelor pentru 

curriculum la decizia şcolii (CDŞ) şi 

curriculum de dezvoltare locală (CDL) 

din ÎPT 

Februarie-martie 2020 

Programele pentru 

curriculum la decizia 

şcolii şi curriculum de 

dezvoltare locală 

(CDL) din ÎPT 

ISGA  

Inspectori şcolari 

pentru curriculum 

Inspectori 

şcolari 

Legislaţia în 

vigoare, 

diagnoza, 

statistici 

Număr de 

programe pentru 

curriculum la 

decizia şcolii şi 

CDL avizate. 

Respectarea 

structurii de 

elaborare a unei 

programe de CDŞ 

şi CDL 
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 9.5. Întocmirea graficului de desfăşurare 

a concursurilor şcolare curriculare 

Octombrie–noiembrie 

2020 

Calendarul 

concursurilor şcolare 

elaborat de MEC 

Inspector şcolar 

general adjunct  

Inspectori şcolari 

Calendarul 

național al 

concursurilor

/olimpiadelor 

școlare 

Număr de 

concursuri incluse 

9.6. Elaborarea unor programe de 

formare a cadrelor didactice pe 

conţinuturi de 

specialitate 

Semestrele  I şi II  Inspector şcolar 

general adjunct  

Inspectori şcolari 

Metodologii 

MEC şi 

documente 

specifice 

Număr de 

programe de 

formare elaborate 

9.7. Informarea unităţilor şcolare cu 

privire la metodologia examenului de 

Bacalaureat 2020, a testelor naționale 

Octombrie -noiembrie 

2020 

Inspector şcolar 

general adjunct  

Inspectori şcolari  

directori 

Metodologia 

de 

bacalaureat 

2020 

Metodologia 

Teste 

naționale 

2020 

Note de înştiinţare 

a şcolilor 

9.8. Informarea unităţilor şcolare cu 

privire la metodologia evaluării 

naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-

a 2020 

Octombrie- Noiembrie 

2020 

Inspector şcolar 

general adjunct  

Inspectori şcolari  

Directori 

Metodologia 

MEC cu 

privire la 

evaluarea 

naţională a 

absolvenţilor 

de clasa a 

VIII-a 2021 

 

Note de informare 

9.9. Realizarea inspecţiei şcolare de 

specialitate, tematice şi generale, 

inspecţii de revenire, în vederea 

Semestrele  I şi II 

(conform graficelor ) 

ISGA  

Inspectori şcolari 

Metodologii 

MEC şi  

documente 

Număr de 

inspecţii realizate 

Număr de 
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asigurării calităţii în educaţie specifice documente 

întocmite 

9.10. Asumarea de către directori şi 

cadre didactice a recomandărilor 

consemnate  

în urma inspecţiilor şcolare 

Semestrele I şi II   ISGA  

Inspectori şcolari 

Directori 

Note de 

control 

Rapoarte de 

inspecţii  

Note de constatare 

 

9.11 Elaborarea planurilor de măsuri în 

vederea remedierii disfuncţionalităţilor 

constatate şi verificarea aplicării 

acestora 

Semestrele I şi II ISGA  

Inspectori şcolari 

Directori 

Note de 

control 

Rapoarte de 

inspecţii 

Note-raport ale 

inspecţiilor de 

revenire 

 

9.12. Crearea cadrului instituţional 

pentru asigurarea calităţii în educaţie şi 

verificarea modului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă privind 

asigurarea calităţii în educaţie 

Semestrele I şi II  ISGA și 

Inspectori şcolari 

 Ordonanţa 

de urgenţă 

privind 

asigurarea 

calităţii în 

educaţie 

Numărul 

rapoartelor de 

monitorizare 

externă ale ISJ 

Neamţ  la nivelul 

şcolilor din judeţ. 

9.13 Elaborarea planurilor de măsuri în 

vederea remedierii disfuncţionalităţilor 

constatate şi verificarea aplicării 

acestora 

Semestrele I şi II ISGA  

Inspectori şcolari 

directori 

Note de 

control 

Rapoarte de 

inspecţii 

Note-raport ale 

inspecţiilor de 

revenire 

 

9.14 Organizarea concursurilor şcolare 

la nivel local şi judeţean 

Conform 

Calendarului  

 ISGA  

Inspectori şcolari 

Directori 

Profesori 

Programe 

şcolare 

Metodologii 

şi 

regulamente 

MEC 

Documente 

specifice 

Număr de 

participanţi la 

concursuri 

şcolare. 

Număr de 

premianţi 
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9.15. Organizarea de târguri 

educaţionale 

Mai – iunie 2021 ISGA  

Inspectori şcolari 

Directori 

Programul 

activităţilor, 

logistică 

Număr de şcoli 

participante. 

Oferte 

educaţionale  

9.16.Îndrumarea şi controlul privind 

aplicarea corectă a planurilor cadru şi a 

programelor şcolare (cf. și OMENCS 

3590/2016, OMEN 3393/2017 și OMEN 

3371/2013) 

Permanent   Inspectori şcolari Planuri-cadru 

Programe 

şcolare 

Metodologii 

MEC 

Documente 

specifice 

Nr scoli vizitate 

Nr. note de 

control inspectie 

9.17. Realizarea de programe privind 

combaterea şi prevenirea devierilor de 

comportament, delincvenţei juvenile, 

consumului de droguri, traficului de 

persoane 

Semestrele I şi II  ISGA 

Inspectori şcolari 

Metodologii, 

Documente 

specifice, 

Raportări 

Număr de 

programe derulate 

Număr de elevi 

consiliaţi 

9.18. Monitorizarea respectării legalităţii 

în organizarea şi desfăşurarea 

învăţământului particular (avizul de 

funcţionare, politici de recrutare a 

personalului, proiectarea procesului de 

predare–învăţare– evaluare) 

Semestrele I şi II  Inspectori şcolari 

generali 

adjuncţi 

Inspectori şcolari  

Inspector pentru 

 învăţământ 

particular şi 

alternative 

educaţionale 

Metodologii, 

Documente 

specifice, 

Logistică 

Note de constatare 

10.Eficientizarea 

continuă a activităţilor 

de monitorizare, 

10.1.Monitorizarea prin inspectie 

scolara, in baza Graficul unic de 

inspectie scolara, a Graficului 

permanent Inspectori şcolari 

generali 

adjuncţi 

Documente 

legislative 

 

-10 inspecții 

tematice 

- 15 Rapoarte de 
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îndrumare şi control 

prin utilizarea celor 

mai performante 

instrumente 

manageriale şi în 

concordanţă cu 

standardele de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspectorilor si a tematicii planificate. 

 

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum  

Cadre 

didactice 

inspecție generală 

- 15 Planuri de 

măsuri 

15- inspecții în 

specialitate 

10.2. Participarea la programe europene 

de mobilitate cu tematică curriculară/ 

utlizarea noilor tehnologii 

 

permanent Inspectori şcolari 

generali 

adjuncţi 

 

Toţi inspectorii 

din domeniul 

Curriculum 

 

Inspectorii de 

proiecte europene 

Documente 

legislative 

 

Cadre 

didactice 

-Număr de 

mobilități 

-Numar de cadre 

didactice 

participante 

-Exemple de bune 

practici (lucrări 

didactice, referate, 

lecții 

demonstrative 

etc.) 

 11.Proiectarea 

eficientă a inspecţiilor  

şcolare 

11.1. Elaborarea criteriilor de selecţie a 

unităţilor şcolare pentru inspecţie şi a 

instrumentelor utilizate 

Septembrie-octombrie 

2020 

Inspectorii şcolari 

pentru 

Curriculum si 

inspecție școlar 

Documente 

legislative 

 

Baza de date 

unităţi de 

învăţământ 

Decizie pentru 

criteriile de 

selectie 

Criterii de selectie 

care vizează 

creşterea calităţii 

demersului 

managerial 

Rapoarte 

semestriale 

11.2.Realizarea comisiilor de lucru 

pentru monitorizarea, indrumarea și 

controlul pregătirii elevilor de clasele a 

Noiembrie 2020 Inspectorii scolari 

pentru 

disciplinele 

Baza de date 

cu scolile 

care au 

Numar comisii de 

lucru, Graficul 

inspectiilor, Dosar 
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VIII-a și a XII-a pentru examenele 

naționale 

Limba si 

literatura română  

Matematică, 

Istorie,Fizică, 

Chimie, Biologie, 

Informatică, 

Geografie 

Metodiști ai ISJ 

CJRAE 

rezultate 

slabe la 

evaluarea 

nationala 

inspectii/metodist/

3 vizite/ școală, 

Fise de evaluare a 

lectiei 100 

profesori vizitati, 

Fisa de progres  

Statistica 

comparativă a 

rezultatelor 2020 

versus 2021 

 12.Monitorizarea, 

îndrumarea şi 

controlul  procesului 

instructiv-educativ.  

 Aplicarea corectă a 

curriculum-ului în anul 

şcolar 2019-2020, 

asigurarea calităţii 

procesului educaţional 

12.1. Verificarea aplicării corecte a 

Curriculum-ului Naţional la unităţile de 

învăţământ 

 Septembrie - 

noiembrie 2020 

Inspectorii şcolari 

pentru 

Curriculum si 

inspecție școlară  

Documente 

legislative 

 

 

Directori de 

şcoli 

Rapoartele de 

activitate ale 

directorilor 

de şcoli 

 

 

Ordinele 

MEC pe 

aceste 

domenii 

 

Inspecţii tematice 

 

Planuri de măsuri 

corective, 

verificare 

documente 

planificare 

12.2. Verificarea modului de funcţionare  

în şcoli a comisiilor metodice şi a 

comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii  

Conform graficului 

ISJ 

Inspectorii şcolari  Inspecţii tematice 

 

Note de control 

12.3. Verificarea implementării corecte 

a planurilor cadru, programelor si 

planificărilor la toate disciplinele de 

studiu 

Septembrie-octombrie 

2020 

ianuarie-februarie 

2021 

Inspectorii şcolari 

curriculum 

Inspecţii tematice 

 

Note de control 

12.4 Actualizarea continuă a bazei de 

date privind evidenţa personalului 

Permanent  Inspectori şcolari 

generali adjuncţi 

Logistică, 

bază de date 

Realizarea unei 

baze de date 
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didactic, didactic auxiliar şi nedidactic preexistentă, 

raportări 

complete 

12.5 Elaborarea si aprobarea proiectului 

planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2020-2021  pentru asigurarea unei 

acoperiri 

teritoriale optime din perspectiva 

cuprinderii în 

educaţie şi continuării studiilor 

Semestrul II Inspectori şcolari 

generali 

Inspectori şcolari 

generali adjuncţi 

Legea 

Educaţiei 

Naţionale nr. 

1/2011, 

PRAI, PLAI, 

Metodologia 

de 

fundamentare 

a 

planului de 

şcolarizare 

Baza de date cu 

gradul de 

cuprindere a 

copiilor în diferite 

forme de 

învăţământ 

specifice 

vârstei şi nevoilor 

personale 

 12.6 Monitorizarea frecventării 

cursurilor de către toţi elevii pentru 

combaterea 

abandonului şcolar 

Semestrele I şi II Inspectori şcolari 

generali 

adjuncţi 

Inspectori şcolari  

Metodologii, 

documente 

specifice, 

raportări şi 

procedurile 

ISJ 

 

Procentul de 

frecvenţă 

Procent de 

abandon şcolar 

12.7 Verificarea mobilităţii elevilor şi a 

respectării legislaţiei în acest sens 

Semestrele I şi II Inspectori şcolari 

generali 

adjuncţi, 

Inspectori şcolari  

Metodologii, 

documente 

specifice, 

raportări 

Număr elevi 

transferaţi; număr 

elevi în SIIIR 

 

12.8 Constituirea consiliilor consultative 

la nivelul fiecărei discipline 

Octombrie 2020 Inspectori şcolari Metodologii, 

documente 

specifice, 

raportări 

Procese verbale 

constituire CC 

Decizii  
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12.9 Constituirea comisiilor de elaborare 

a subiectelor pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare 

Semestrele I şi II Inspectori şcolari Ghiduri 

pentru 

cadrele 

didactice 

 

 

 

 

Număr de cadre 

didactice 

consiliate 

Numărul cadrelor 

didactice 

angrenate în 

comisii 

12.10 Organizarea admiterii  în clasa a 

IX-a 

Semestrul II Inspectori şcolari 

generali 

adjuncţi 

Inspectori şcolari 

Rezultatele 

elevilor 

Metodologii 

Documente 

specifice 

Număr de elevi 

înscrişi 

Număr de elevi de 

etnie rromă și 

număr elevi cu 

CESS admiși 

13. Identificarea 

elementelor de risc din 

învățământul primar 

13.1. Analiza rezultatelor Evalaurilor 

națioanle de la clasele a IV a si a II a  

Semestrul II Inspectori școlari 

adjuncţi 

inspector şcolar 

învățământul 

primar 

Rezultatele 

elevilor 

 

10% rezultate în 

creștere față de 

anii anteriori 

13.2.Elaborarea unui plan de intervenție 

pentru îmbunătățirea rezultatelor 

învățării –ciclul primar ( diminuarea 

analfabetismului funcțional) 

Semestrul II Inspectori școlari 

adjuncţi 

inspector şcolar 

învățământul 

primar 

Rezultatele 

elevilor 

 

Plan de intervenție 

pentru 

îmbunătățirea 

rezultatelor 

învățării 

13.3. Încurajarea unităților școlare care 

au clase de învățământ primar să 

introducă cursuri optionale de 

Semestrul II Inspectori școlari 

adjuncţi 

inspector şcolar 

Metodologii 10% mai multe 

cursuri opționale 

la învățământul 
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îmbunătățire a abilităților de lectură și 

comunicare 

învățământul 

primar 

primar față de anii 

anteriori 

 

Ținta 4. Eficientizarea inspecţiei şcolare ca instrument de control, indrumare şi remediere a activităţilor didactice din unităţile şcolare din judeţul 

Neamţ 

 

Curriculum şi inspecţie şcolară 

Obiective Activităţi / acţiuni Termen 

Responsabilităţi Resurse 

Modalităţi de 

evaluare/ 

indicatori de 

performanţă 

10.Eficientizarea 

continuă a activităţilor 

de monitorizare, 

îndrumare şi control 

prin utilizarea celor 

mai performante 

instrumente 

manageriale şi în 

concordanţă cu 

standardele de calitate. 

 

10.1.Monitorizarea şi 

valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările 

interne şi externe 

Semestrele I şi II  Inspectori 

şcolari teritoriali 

Date statistice 

Metodologii 

Documente specifice 

Note de analiză 

10.2.Monitorizarea 

modului de aplicare a 

curriculumului 

descentralizat  

Semestrul I şi II Inspectori şcolari Documente specifice 

Metodologii 

Rapoarte inspecţii de 

specialitate 

10.3.Monitorizarea 

atingerii standardelor 

educaţioanale de către 

elevi 

Semestrul I şi II Inspectori şcolari  

directori 

Documente specifice Rapoarte inspecţii de 

specialitate 

10.4. Monitorizarea 

modului în care şcoala 

sprijină şi încurajează 

dezvoltarea personală a 

elevilor 

Semestrul I şi II 

 

 

 

Inspectori şcolari Documente specifice 

metodologiii 

Rapoarte inspectii de 

specialitate  

Rapoarte inspecţii 

şcolare generale 

Chestionare elevi 
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10.5.Monitorizarea 

activităţii de pregătire 

continuă a elevilor pentru 

examenele naţionale, 

pornind de la analiza 

pertinentă a rezultatelor 

obţinute în anul şcolar 

2019- 2020 

Semestrul I şi II Inspectori şcolari Documente specifice Rapoarte inspecţii 

tematice şi de 

specialitate 

10.6.Desfăşurarea 

activităţilor didactice 

folosind metode didactice 

de formare a 

competenţelor, de 

dezvoltare a creativităţii, 

adaptabilităţii şi a 

transferabilităţii 

cunoştinţelor în situaţii 

noi 

Semestrul I şi II Inspectori şcolari Documente specifice Rapoarte inspecţii de 

specialitate 

 10.7.Realizarea de 

simulări pentru 

examenele naţionale la 

nivelul unităţilor de 

învăţământ şi la nivel 

judeţean 

Semestru I şi II Inspectori şcolari  

Metodişti  

Directori 

Documente specifice Materiale de analiză 

10.8Realizarea diagnozei 

activităţii desfăşurate pe 

specialităţi în unităţile 

şcolare, în anul şcolar 

2019-2020; analiza, 

Semestrul I 

 Noiembrie 2020 

Inspectori şcolari Documente specifice 

Analize 

Materiale de analiză 
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diagnoza şi prognoza 

activităţii în domeniul 

specialităţii la 

consfătuirile cadrelor 

didactice/în cadrul 

cercurilor pedagogice, cu 

accent asupra rezultatelor 

la examenele naţionale  

10.9.Asigurarea 

condiţiilor materiale şi de 

natură organizatorică 

necesare desfăşurării 

examenelor naţionale  

Semestrul al II-lea 

 

 

 

 

Inspectori şcolari 

generali adjuncţi 

Directori 

Documente specifice Rezultate la 

examenele naţionale 

Rapoarte examene 

naționale 

 

 

Ținta 5. Monitorizarea, îndrumarea şi controlul domeniului Economic-administrativ (secretariat şi informatizare) şi domeniului Tehnic-

administrativ în vederea îmbunătăţirii comunicării, eficientizării fluxului informaţional şi administrării corespunzătoare a resurselor materiale şi 

financiare. 

 

Curriculum şi inspecţie şcolară 

Obiective Activităţi / acţiuni Termen Responsabilităţi Resurse 

Modalităţi de 

evaluare/ 

indicatori de 

performanţă 

13.Realizarea unei 

politici administrative 

corespunzătoare 

sistemului educaţional 

Întocmirea planurilor 

anuale de activitate  pe 

compartimentele 

secretariat, informatizare, 

Septembrie 2020 

Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Secretar 

Strategia ISJ Neamt 

Diagnoza  

Rapoarte anuale 

Planuri manageriale  

Grafice de lucru 

Rapoarte conform 

PM 
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prin monitorizarea, 

indrumarea şi 

controlul 

compartimentelor 

tehnic şi administrativ. 

tehnic-administrativ; 

 

Informaticieni 

Personal tehnic-

administrativ 

14.Monitorizarea 

respectării regulilor de 

etică şi deontologie 

profesională şi 

îndeplinirii sarcinilor 

(prin evaluarea 

anuală) 

Consilierea şi îndrumarea 

personalului din 

compartimentele 

secretariat, 

informatizare,tehnic-

administrativ la nivelul 

unităţilor şcolare din 

judeţul Neamţ ( întâlniri 

de lucru cu secretarii, 

informaticienii, 

administratorii şi 

administratorii financiari, 

semestrial); 

Semestrul I 

Semestrul II 

Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori MRU 

Responsabil cu 

acte de studii 

Inspectori MI 

 

Legislaţia specifică 

fiecărui compartiment 

 

2 intalniri de 

perfecționare prin 

cercuri pedagogice 

Procese verbale ale 

întâlnirilor 

Program de activitate 

 

 

 

Organizarea şi asigurarea 

unei bune comunicări,  în 

plan vertical/ orizontal şi 

asigurarea unui flux 

informaţional operativ la 

nivelul compartimentelor 

secretariat, informatizare, 

tehnic-administrativ( 

permanent, registru 

intrări-ieşiri, registre de 

evidenţă);  

Permanent  

Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori MRU 

Compartimentele 

secretariat, 

informatizare şi 

tehnic-

administrativ 

Corespondenţa 

instituţională 

Adrese oficiale 

Arhivare documente 

Proceduri de lucru 

Legislaţia pe fiecare 

compartiment 

100% raspunsuri 

oficiale la adrese 

Eliminarea nr de 

petitii care vizeza 

compartimentele cu 

peste 95% 
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Monitorizarea şi 

asigurarea operativităţii şi 

corectitudinii raportărilor, 

la nivelul ISJ Neamţ, 

către MEN şi alte 

instituţii (permanent, 

reveniri, atenţionări ); 

 

Permanent  

Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori MRU 

Compartimentele 

secretariat, 

informatizare şi 

tehnic-

administrativ 

Corespondenţa 

instituţională 

Adrese oficiale 

Arhivare documente 

Proceduri de lucru 

Legislaţia pe fiecare 

compartiment 

100% raspunsuri 

oficiale la adrese 

Eliminarea nr de 

petitii care vizeza 

compartimentele cu 

peste 95% 

 

Monitorizarea, controlul 

şi îndrumarea 

implementării 

elementelor TIC în 

activitatea personalului 

din aceste 

compartimente, la nivelul 

unităţilor şcolare din 

judeţ(semestrial, bază de 

date, cursuri absolvite); 

Permanent 

Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori MRU 

Compartimentele 

secretariat, 

informatizare şi 

tehnic-

administrativ 

Soft-uri instalate 

Pachete informationale 

Baze de date 

Arhivare electronica 

Minim o evaluare a 

competențelor 

specifice 

compartimentului 

ocupat 

 

Monitorizarea 

lucrărilor de arhivă, 

conform prevederilor 

legale 

Monitorizarea şi 

controlul activităţii de 

arhivare a documentelor, 

la nivelul ISJ Neamţ şi al 

unităţilor şcolare din 

judeţ(anual,statistici,note-

raport); 

 

 

Inspector şcolar 

general 

adjunct  

Inspectori MRU 

Compartimentele 

secretariat, 

informatizare şi 

tehnic-

administrativ 

Arhivare documente 

Corespondenţa 

instituţională 

Adrese oficiale 

Proceduri de lucru 

Legislaţia pe fiecare 

compartiment 

Minim o vizită pe an 

de evaluare a 

activității 
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XV. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

               

                                                                                      ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE  SLABE 

• Proiectarea, în cadrul unităților de învățământ particular, a activităţii 

didactice în conformitate cu curriculumul naţional, avizarea acesteia de 

către directori; 

• Respectarea legislației și a transparenței în actele decizionale, reflectate 

în promptitudinea rezolvării sesizărilor; 

• Respectarea în bună parte a  condiției de a investi 25% din venituri în 

dotarea instituţiilor de învățământ particular;  

• Rezultate bune  obţinute la  examenele finale, bacalaureat și certificarea 

competențelor IPT și de  nivel 5; 

• Încadrarea cu personal didactic calificat în  majoritatea unităților de 

învățământ, personal calificat în alternativa Step by step,   absolvenți ai 

cursurilor de formare în domeniul  alternativei  educaţionale; 

• Participarea directorilor instituţiilor de învăţământ particular la 

activităţile propuse şi organizate de ISJ Neamț; 

• Finanțarea învățământului particular în conformitate cu LEN și HG 136;  

• Realizarea evaluărilor ARACIP în unele instituții de învățământ 

particular; 

• Monitorizarea desfășurării cursurilor, orelor de laborator tehnologic, 

practicii și stagiilor de practică clinică. 

• Dificultăţi întâmpinate în completarea unor machete solicitate de 

MEN/ ARACIP într-un timp foarte scurt; 

• Documente de proiectare ale unităților de învățământ particular  

realizate uneori la nivel formal, fără a fi funcţionale şi fără a 

respecta  structura specifică a acestora;  

• Formalism în activitatea diferitelor catedre/ comisii metodice/ 

comisii de lucru din cadrul unor unităţi şcolare; 

• Existenţa în sistem a unor cadre didactice (medici, asistenţi sanitari) 

care încă nu au parcurs modulul  de pregătire psihopedagogică, sau 

necalificați în domeniu, ceea ce se reflectă şi în calitatea evaluării; 

• Volumul mare de muncă şi riscul de a nu finaliza la timp, eficient şi 

corespunzător, documente specifice/ machete/ completarea SIIIR 

conform graficului; 

• Absenteism în cadrul școlilor postliceale; retragerea, pe parcursul 

anului școlar, a elevilor;  un număr redus de exmatriculări raportat la 

prezența efectivă la datele controalelor; 

• Dificultăţi în adaptarea absolvenţilor ciclului primar al alternativei 

Step by Step la  gimnaziu, în condițiile în care nu există continuitate 

în alternativă și la învățământ gimnazial; 

• Există elevi cu deficienţe de învăţare, dar şi cu probleme de 

comportament grave; 

• Existenţa multor elevi cu CES, dintre care puţini cu acte, cei mai 
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mulţi cu familii dificile; 

• Lipsa unor spaţii de joacă/ recreere pentru aceşti copii care stau mai 

mult de opt ore; 

• Lipsa unor profesori metodiști specializați pe învățământ postliceal 

sanitar; 

• Slaba participare a cadrelor didactice din învățământul particular  la 

cursuri de formare și la  formarea prin parcurgerea gradelor 

didactice; 

• Nu s-a realizat realizat  evaluarea periodică ARACIP; 

• Nu s-au întreprins demersurile pentru acreditare ARACIP. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Învăţământul particular şi alternativele educaţionale pot  constitui o 

concurenţă reală şi în acelaşi timp benefică pentru învăţământul de stat;  

• Posibilitatea de a implica Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean 

Neamţ, serviciile descentralizate, ONG-urile focalizate pe educaţie, în 

activităţile  derulate în instituţiile de învăţământ particular; 

• Comunicare/ interrelaţionare/ multiculturalitate; 

• Identificarea  nevoii de formare pentru directorii şcolilor particulare; 

• Participarea  cadrelor didactice la cursuri de formare; 

• Atragerea de surse extrabugetare valorificând existența finanțărilor 

externe, prin proiecte (Programul Operațional Capital Uman, Erasmus+ 

etc) 

• Cooperarea  între școli,  pentru realizarea unor activități de 

perfecționare, și activități non formale; 

• Accesarea unor proiecte europene ( Exemplu de bună practică, Liceul 

Tehnologic ”Sf.Ioan de la Salle” Pildești); 

• Dezvoltarea alternativei ”Step by step” în învățământul preșcolar și 

primar, cu respectarea numărului de norme; 

• Insuficienţa fondurilor financiare alocate unităţilor şcolare cu 

învăţământ alternativ pentru procurarea materialului didactic în 

concordanță cu  specificul Step by step; 

• Lipsa personalului calificat în alternativa Step by step, în condițiile în 

care  sunt învățători din alternativă care se vor pensiona; 

• Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice; 

• Dezinteresul unor directori de şcoli pentru sistemul alternativelor 

educaţionale;  

• Lipsa fondurilor necesare pentru   activități de formare specifice  

alternativei educaționale Step by step sau pentru parcurgerea  

modulului psihopedagogic  pentru personalul didactic încadrat în 

învățământ postliceal; 

• Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre 

alte domenii de activitate; 

• Interesul scăzut al unor cadre didactice sau manageri şcolari pentru 

cunoaşterea problematicii reformei învăţământului preuniversitar şi a 

documentelor de strategie educaţională privind asigurarea calităţii în 
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• Utilizarea eficientă a calculatorului şi videoproiectorului în activităţile 

zilnice de la clase. 

 

educaţie; 

• Scăderea interesului şi slaba implicare a părinţilor în cunoaşterea şi 

rezolvarea problemelor şcolilor particulare; 

• Bilanţ demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei 

şcolare şi a încadrării personalului didactic; 

• Preocupare scăzută pentru formarea continuă și educația permanentă 

a unor manageri școlari; 

• Număr  de elevi în scădere în majoritatea instituțiilor de învățământ 

particular. 

 

       

    

 Ținte strategice pentru domeniul învățământ particular și alternative educaționale 

 Țintele strategice pentru domeniul învățământ particular și alternative educaționale  sunt  în concordanță cu cele  ale Inspectoratului 

Școlar Județean Neamț, după cum urmează: 

1. Monitorizare, îndrumare, consiliere și evaluare în scopul îmbunătăţirii calităţii educației la nivelul unităţilor de învățământ particular 

și alternative educaționale  din Neamţ, pentru atingerea obiectivelor strategice naționale adoptate de Ministerul Educației și Cercetării. 

2. Identificarea şi implementarea de măsuri în scopul asigurării calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare ce vizează îmbunătățirea 

rezultatelor la examenele naționale și la examenele de certificare a competențelor  de nivel 5. 

3. Promovarea imaginii pozitive a instituţiilor de educaţie particulare și  a unităților de învățământ de stat în care există alternativa 

educațională Step by step, la nivelul comunităţii, prin proiecte de cooperare şi parteneriat. 

4. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în unităţile de învăţământ particulare  din judeţul Neamţ în vederea atingerii 

obiectivelor asumate de România prin Strategia Europa 2020, prin participare la programe comunitare finanţate de Comisia Europeană prin 

Programul ERASMUS+, programe finanţate de fonduri structurale, granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială, etc. 

5.    Asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue a cadrelor didactice din unitățile de învățământ ale 

județului. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare. 
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DOMENII FUNCȚIONALE : 

 

I. CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

II. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

 

I.DOMENIUL FUNCȚIONAL:  CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ  

1. Monitorizare, îndrumare, consiliere și evaluare în scopul îmbunătăţirii calităţii educației la nivelul unităţilor de 

învățământ particular și alternative educaționale  din Neamţ, pentru atingerea obiectivelor strategice naționale adoptate de 

Ministerul Educației și Cercetării 

 

Obiective Activități/ Acţiuni Responsabili / Resurse umane/ 

Resurse 

materiale  

Termene 

de 

realizare 

Indicatori  de performanță/ 

modalități de evaluare  

Aplicarea 

instrumentelor  de 

monitorizare și 

evaluarea a activității 

instructiv-educative și 

manageriale, prin 

inspecție școlară în 

unitățile de învățământ 

particular și în 

alternativa educațională 

Step by step 

 

Reactualizarea bazei de 

date pentru învățământul 

particular și alternativa 

”Step by step” 

Inspector învățământ 

particular  

Directori unități de 

învățământ particular 

și de stat 

Inspector școlar 

IPA  

Documente 

legislative  

Octombrie 

2020 

Existența bazelor de date corecte 

și funcționale  privind directorii 

de unități particulare; existența 

bazei de date privind  alternativa 

”Step by step”; 

Respectarea legislației  

Proiectarea portofoliului 

directorului de unitate de 

învățământ particular  

Inspector învățământ 

particular  

Directori unități de 

învățământ particular 

Inspector școlar 

IPA  

Documente 

legislative 

Octombrie 

2020 

Semestrul 

I  

Întocmirea și respectarea fișei 

postului; 

Respectarea legislației; 

Existența portofoliilor în format 

letric sau electronic,  cu 

conținutul aprobat și asumat  

Monitorizarea elaborării Inspector învățământ Inspector școlar Conform Existența  și calitatea 
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documentelor de 

proiectare managerială și 

curriculară  

particular  

Directori unități de 

învățământ particular 

IPA  

Directori 

Documente 

legislative 

graficul de 

inspecții al 

ISJ Neamț  

documentelor de proiectare 

 

Optimizarea comunicării 

interinstituționale  

Inspector învățământ 

particular  

Directori unități de 

învățământ particular 

Inspector școlar 

IPA  

Documente 

legislative 

permanent  Rezolvarea eficientă a 

problemelor apărute; 

comunicarea adreselor/ 

informațiilor primite;  

completarea machetelor, datelor 

statistice  

Cunoaşterea, aplicarea 

şi compatibilizarea 

documentelor 

curriculare elaborate,  a 

metodologiilor 

aprobate, la nivelul 

unităţilor de învăţământ 

particular și de stat care 

au alternativa Step by 

step 

Verificarea aplicării 

corecte a Curriculumului 

naţional la unităţile de 

învăţământ, inclusiv 

pentru alternativa Step by 

step 

Monitorizarea 

documentelor de 

planificare specifice 

fiecărui nivel de 

învățământ 

Verificarea modului de 

funcţionare  în şcoli a 

comisiilor CEAC  

Inspectorul școlar 

IPA, inspectori școlari 

de specialitate  

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

permanent Respectarea planurilor cadru și 

parcurgerea integrală a 

programelor  școlare  în vigoare 

Îmbunătăţirea calităţii 

predării-învăţării-

evaluării astfel încât să 

se asigure şanse egale 

tuturor elevilor 

Monitorizarea capacității 

unităților de învățământ 

particular de a asigura 

condiții adecvate 

realizării unui demers 

Inspectorul școlar 

IPA, inspectori școlari 

de specialitate 

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

permanent Existența documentelor  de 

proiectare curriculară  
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didactic optim legislative 

Asigurarea educaţiei 

timpurii prin crearea 

progresivă a condiţiilor 

de cuprindere 

semnificativă a copiilor 

în învăţământul preşcolar 

 

 

Inspector şcolar IPA 

Inspector învăţământ 

preşcolar 

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

Septembri

e 2020 -

iunie 2021 

Realizarea planului de 

şcolarizare propus în proporţie de 

90 % la învăţământul particular 

şi alternative educaţionale 

Monitorizarea elaborării 

documentelor  de 

proiectare în toate 

unitățile de învățământ 

particular și din 

alternativa educațională  

Inspectorul şcolar de 

specialitate 

Directorii unităţilor 

şcolare 

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

Conform 

graficului 

de 

inspectii al 

ISJ Neamt  

Existența și calitatea 

documentelor de proiectare; 

Rapoarte de inspectie  

 

2. Eficientizarea inspecţiei şcolare ca instrument de monitorizare, control, îndrumare şi remediere a activităţilor didactice din 

unităţile şcolare din judeţul Neamţ 

 

Obiective Activități/ Acţiuni Responsabili  Resurse umane / 

Resurse materiale  

Termene de 

realizare 

Indicatori  de performanță/ 

modalități de evaluare  

Stabilirea ofertei 

curriculare 

personalizate,  în 

funcţie de nevoile 

specifice ale 

comunităţii, în scopul 

promovării  

descentralizării 

Coordonarea 

activităţii didactice în 

vederea corelării 

competenţelor  

stabilite la nivel 

naţional, în funcţie de 

resursele fiecărei 

unităţi şcolare. 

Inspector şcolar 

general  

Inspectori de 

specialitate 

Directorii şcolilor 

Inspector școlar IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

 

 

 

Septembrie 

2020- iunie 

2021 

Număr de asistenţe realizate de 

directorii de unităţi şcolare; 

Număr de inspecţii de 

perfecţionare 
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 Realizarea unei bănci 

de date privind 

rezultatele evaluărilor 

pentru diferite 

discipline şi ani de 

studiu, pentru a stabili 

măsuri de prevenire a 

eşecului şcolar. 

Inspectorii şcolari de 

specialitate 

Inspector școlar IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

 

Septembrie 

2020-– 

ianuarie 

2021 

Reducerea abandonului şcolar  

Analiza strategiilor de 

evaluare şi a 

concordanţei între 

evaluările elevilor şi 

cerinţele 

curriculumului unităţii 

şcolare 

 

 

 

Monitorizarea 

progresului şcolar din 

perspectiva prestaţiei 

didactice 

Inspectorii şcolari de 

specialitate şi 

metodişti ai ISJ Neamţ 

Inspector școlar IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

Septembrie 

2020 - iunie 

2021 

Premii la concursuri şi 

olimpiade şcolare 

Pregătirea examenelor 

naţionale, a 

concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare.  

  

 

Inspectorii şcolari de 

specialitate 

Inspectorul pentru 

activităţile educative 

Inspector școlar IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

Conform 

calendarului 

MEC 

 

Numărul orelor de pregătire 

suplimentară pentru unele 

discipline,  reflectate în  

premiile obţinute de elevi la 

olimpiade şi concursuri şcolare 

Sprijinirea creșterii 

calității resursei 

umane  

 

Proiectarea activității de 

perfecționare periodică 

a cadrelor didactice-  

cecuri pedagogice  

Inspectori școlari, 

directori, cadre 

didactice  

Inspector școlar IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

Semestrial  Stabilirea desfășurării 

cercurilor pedagogice pentru  

directori și cadre didactice; 

Transmiterea  graficului și 

tematicii de desfășurare în 

școli  

Organizarea și 

participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

Inspectori școlari, 

directori, cadre 

didactice 

Semestrial  Creșterea numărului de cadre 

didactice care participă la 

cursuri de formare (cu 10% 
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perfecționare  mai multe decât în anul școlar 

2019-2020) 

Încurajarea înscrierii 

cadrelor didactice la  

formarea prin 

parcurgerea gradelor 

didactice  

 

 

Inspectori școlari, 

directori, cadre 

didactice 

Anual  Finalizarea parcurgerii 

gradelor didactice, înscrierea 

cadrelor didactice la 

definitivat, perfecționarea prin 

parcurgerea modulului 

psihopedagogic 

Valorizarea exemplelor 

de bună practică  

Inspectori școlari, 

directori, cadre 

didactice 

 Semestrial  Popularizarea exemplelor de 

bune practici la cercurile 

pedagogice, la ședințele cu 

directorii, sau transmiterea în 

format electronic 

 

II. Domeniul funcţional  – MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

Ținte strategice  

1. Asigurarea unui management flexibil la nivelul unităților de învățământ nemțene în vederea realizării egalității de șanse în 

educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirii rezultatelor la examenele naționale 

2. Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei şi diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar precedent 

3. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi realizarea unui management dinamic şi activ 

4. Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin programe/proiecte 

naționale/regionale/județene 

5. Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională 

6. Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii 

 

 

 



                       

                                                                                                                                        
 

128 
 

Obiective Activităţi/ acţiuni Responsabili  Resurse umane/ 

Resurse materiale  

Termene de 

realizare 

Indicatori  de 

performanță/ 

modalități de evaluare  

Asigurarea bunei 

proiectări şi 

organizarea optimă a 

activităţii 

compartimentului 

Management 

instituțional 

1. Organizarea şi 

structurarea   activităţii 

 

a). Elaborarea planului 

managerial al 

compartimentului 

Invățământ particular și 

alternative educaționale 

(IPA) pentru anul şcolar 

2020-2021 

Inspectorul din 

compartimentul 

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Documente legislative 

 

Septembrie 2020 Corelarea cu Strategia 

ISJ Neamț şi cu 

Planul managerial al 

ISJ Neamţ 

b). Elaborarea Raportului 

privind starea 

învăţământului  nemţean 

din anul şcolar 2019-2020 

domeniul Invățământ 

particular și alternative 

educaționale 

Inspectorul din 

compartimentul 

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Documente legislative 

Rapoarte ale unităților 

de învățământ 

particular și alternativa 

Step by step 

Septembrie – 

octombrie 2020 

Existența raportului; 

Stabilirea obiectivelor 

pentru anul 2019-

2020 pentru 

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

c). Avizarea numirii 

directorilor din 

învățământul particular   

Inspectorul școlar 

general  

Consilierul juridic  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale LEN, 

Metodologii specifice 

Septembrie 2020 

Când este cazul 

Referate pentru 

avizarea numirii 

directorilor; 

Realizarea bazei de 

date, predarea 

portofoliilor 

directorilor 

d). Organizarea şedinţelor 

cu directorii 

Inspector școlar 

general adjunct 

Inspector școlar  

Inspectorii şcolari  

ROFUIP 

Regulamentul intern al 

Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Participarea  

directorilor unităților 

de învățământ 
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învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

ISJ Neamț Neamț particular la ședințe;  

Procesele-verbale de 

la ședințe 

e). Participarea la 

Consfătuirile naţionale ale 

inspectorilor IPA 

Organizarea și desfășurarea 

Consfăturii județene  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Reglementări MEC Conform 

graficului MEC 

Conform 

graficului 

județean  

Informări pentru 

conducerea 

inspectoratului; 

Diseminarea 

informaţiilor; 

Consfătuirea 

județeană IPA 

Proiectarea inspecţiei 

şcolare pe baza 

diagnozei activității din 

anul precedent 

a). Întocmirea tematicii şi a  

graficului inspecţiilor 

tematice pentru învățământ 

particular și alternative 

educaționale în acord cu  

graficul ISJ Neamţ 

Inspectorii școlari 

din compartimentul 

Management 

instituțional 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 

OMECTS nr. 

5547/2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

Septembrie 2020 

- februarie 2021 

Tematica şi graficul 

inspecţiilor pentru 

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

b). Elaborarea criteriilor de 

selecţie a unităţilor şcolare 

pentru inspecţie şi a 

instrumentelor utilizate 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

OMECTS nr. 

5547/2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

 

Septembrie-

octombrie 2020 

Criteriile de selecție; 

Chestionare aplicate  
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Îndrumarea procesului  

instructiv-educativ şi 

coordonarea activităţii 

unităților școlare din 

zona de 

responsabilitate 

1. Aplicarea corectă a 

curriculumului în anul 

şcolar 2020-2021, prin 

proiectare managerială 

adecvată 

a). Verificarea aplicării 

corecte a Curriculum-ului 

Naţional la unităţile de 

învăţământ, inclusiv pentru 

alternativa Step by step  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Directorii unităților 

de învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 Reglementări legale Permanent Rapoarte - inspecţii 

tematice; 

Planuri de măsuri 

remediale; 

Inspecții de revenire  

b). Verificarea modului de 

funcţionare  în şcoli a 

comisiilor pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii 

(CEAC) 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Directorii unităților 

de învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 OUG nr. 75/2005 

privind asigurarea 

calității educației 

Documente ARACIP 

 

Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Inspecţii tematice în 

toate unitățile de 

învățământ particular;  

Numărul de rapoarte 

de inspecții tematice;  

Sinteze Rapoarte 

inspectii tematice  

c). Verificarea planurilor 

manageriale anuale şi 

semestriale şi a planurilor 

operaţionale elaborate de 

directorii de şcoli – 

(învătamant particular și 

alternativa educațională)  

Inspectorii şcolari  

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 

Reglementări legale 

ROFUIP 

 

Septembrie-

octombrie 2020 

 

Februarie - 

martie 2021 

Inspecţii tematice; 

Numărul de rapoarte 

de inspecții  
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d). Verificarea numărului 

de ore de asistenţe  

realizate de către directori/ 

directori adjuncţi, 

evaluarea asistenţelor şi a 

măsurilor propuse 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Directorii 

unităților de 

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Reglementări legale 

ROFUIP 

Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Inspecţii tematice; 

Numărul de rapoarte/ 

note de control 

e) Monitorizarea capacităţii 

unităţilor de învățământ 

particular și alternative 

educaționale (step by step) 

de a asigura condiţii 

adecvate realizării unui 

demers didactic optim. 

 

Inspector școlar  

IPA 

Inspectorii şcolari  

 

Directorii 

 

Reglementări legale 

ROFUIP 

Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Calitatea spaţiilor 

şcolare, a 

logisticii, a activităţii 

administrative; 

Existența 

autorizațiilor de 

Funcționare; 

Existența 

documentelor de 

proiectare curriculară 

f). Verificarea funcționării/ 

aplicării sistemului de 

control intern în școli 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 

Legislația privind 

SCMI 

Conform 

graficului ISJ 

Neamț 

Rapoarte privind 

activitatea SCMI din 

școli 
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Directorii  

Auditor ISJ Neamț 

g). Monitorizarea unităţilor 

şcolare din teritoriu  

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

ROFUIP Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Numărul de  inspecţii 

în şcolile particulare;  

Numărul de rapoarte/ 

note de control 

 Asigurarea calităţii 

evaluării prin 

monitorizarea aplicării 

procedurilor de 

evaluare  

a). Pregătirea, organizarea 

şi desfăşurarea examenelor 

naţionale 

Comisiile județene 

Inspectorii școlari 

directorii 

Inspector școlar 

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Metodologii 

Proceduri 

 

Conform 

graficelor MEC/ 

ISJ 

Creșterea 

promovabilității la 

examenele naționale 

cu cel puțin 5% față 

de anul precedent; 

Numărul rapoartelor/ 

note de control 

b). Verificarea 

modalităţilor de evaluare 

folosite în unităţile şcolare 

inspectate 

Inspector școlar 

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale  

Directorii 

Inspectorii școlari 

Inspector școlar  

IPA 

 

Reglementări legale 

Conform 

graficului ISJ 

Numărul rapoartelor/ 

notelor de control; 

Realizarea  RAEI 

100% în unitățile de 

învățământ particular 
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 Îndrumarea şi 

controlul activităţii  

a). Organizarea şi 

desfăşurarea inspecţiilor 

tematice 

Organizarea și desfășurarea 

inspecțiilor de specialitate 

Inspectori şcolari 

Inspector școlar 

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale  

OMECTS nr. 

5547/2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Realizarea 

inspecţiilor tematice 

în toate unitățile de 

învățământ particular 

și alternative 

educaționale;  

Rapoarte de inspecţie 

tematică/ de 

specialitate; 

Planul operațional de 

remediere 

b). Participarea la şedinţele 

de analiză din şcoli 

Inspector școlar  

IPA 

 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale  

Documente legislative 

Directorii 

Septembrie-

octombrie 2020 

 

Februarie – 

martie 2020 

Diseminarea 

informaţiilor 

 

Creșterea calității 

actului managerial 

prin activități de 

formare a directorilor 

de școli 

1. Perfecţionarea 

managerilor şcolari 

prin programe 

organizate de ISJ 

Neamț 

a). Planificarea, 

organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de formare a 

directorilor/ directorilor 

adjuncţi 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector 

perfecţionare 

Inspectorii școlari 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Studiul Identificarea 

nevoilor de formare 

ale directorilor de 

școli 

 

 

Conform 

graficului ISJ 

Conform 

calendarului de 

desfășurare a 

cercurilor 

pedagogice 

 Activități de formare 

cu directorii nou 

numiți în funcție; 

Participarea celor 16   

directori/ directori 

adjuncți la cercurile 

pedagogice; 

Participarea a cel 

puțin 25% din 

numărul directorilor  

și directorilor adjuncți 

la programe de 
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formare continuă în 

management 

educațional 

b). Colaborarea cu CCD 

Neamţ în domeniul 

formării continue a 

managerilor şcolari 

Director CCD 

Inspector 

perfecţionare 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspectorii școlari 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Directorii  

Catalogul programelor 

de formare continuă – 

CCD Neamț 

Permanent Informarea 

directorilor  cu privire 

la programele de 

formare prin CCD 

Participarea 

managerilor şcolari la 

cel puţin o activitate 

de formare organizată 

de CCD Neamț 

c).Organizarea concursului 

pentru ocuparea funcţiei de 

director/ director adjunct al 

unităţilor de învăţământ 

particular, la solicitarea 

persoanei juridice 

fondatoare  

Inspectori resurse 

umane 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Legislatia specifică 

 

Conform 

graficului MEC  

În funcție de 

solicitări, în 

conformitate cu 

legislatia in vigoare  

d). Derularea unor 

programe de formare 

pentru managerii şcolari 

pentru facilitarea accesării 

resurselor financiare prin 

programe, proiecte 

educaţionale şi granturi 

Director CCD 

Inspector programe 

europene 

Inspector 

perfecţionare 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

Directorii unităților de 

învățământ particular  

Legislație specifică 

Conform 

calendarului ISJ 

şi CCD 

Participarea a 15%  

din unităţile şcolare la 

proiecte educaţionale/ 

programe europene 
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instituţional 

e). Înscrierea directorilor 

din învățământul particular  

în Asociaţia Managerilor 

Educaţionali din Judeţul 

Neamţ             ( AMENT) 

Președinte  AMENT 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Directorii unităților de 

învățământ particular  

Octombrie  2020 Statutul asociației; 

Înscrierea a minimum 

25% din directorii din 

învățământul 

particular în AMENT 

f). Publicarea unor lucrări 

de specialitate, în cadrul 

IPA  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale directorii  

Lucrări, studii, 

statistici 

Semestrial  Publicarea  cărții  

Identitatea școlilor 

particulare nemțene 

între schimbare și 

dezvoltare  

Asigurarea calităţii 

activităţilor metodice 

a). Participarea la 

activităţile metodice ale 

directorilor şi evaluarea 

calităţii activităţilor 

 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Logistica necesară 

Directorii  

Conform 

calendarului de 

desfășurare a 

cercurilor 

pedagogice 

Portofoliile cercurilor 

pedagogice; 

Procesele-verbale 

încheiate la cercurile 

pedagogice 

b). Participarea  cadrelor 

didactice la cercurile 

pedagogice pe discipline 

conform arondării/ 

planificării  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale  

Directorii 

Conform 

calendarului 

cercurilor 

pedagogice 

Participarea cadrelor 

didactice/ organizarea 

de cercuri pedagogice 

în cadrul unităților de 

învățământ particular 

conform graficului 

ISJ Neamt  

cb). Realizarea unui sistem Inspectorii şcolari Inspectorii școlari Septembrie 2020 e-mail; completarea 
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de comunicare rapid şi 

eficient cu directorii 

unităţilor de învăţământ din 

judeţ 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Logistica necesară 

Directorii  

Serviciul secretariat 

Martie 2021 formularelor Google 

docs; WhattsApp 

 

 

Consilierea 

managerilor școlari şi 

facilitarea schimbului 

de informaţii 

a).Realizarea băncii de date 

cu directorii/ directorii 

adjuncţii ai şcolilor din 

judeţ  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Permanent Existența bazei de 

date  

 b). Transmiterea în 

teritoriu a adreselor/ 

documentelor/ informațiilor 

emise de MEC și ISJ 

Neamț 

Serviciul secretariat 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Informatizare 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Logistica necesară 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Permanent Site-ul ISJ Neamţ 

E-mail școli 

c). Organizarea de 

schimburi de bună practică 

pentru dezvoltarea 

profesională şi 

popularizarea experienţelor 

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 

 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Logistica necesară 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Directorii 

An şcolar  

2020-2021 

Popularizarea 

activităţilor în cadrul 

cercurilor pedagogice 

și a ședințelor de 

lucru   
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d). Transmiterea în timp 

util către forurile ierarhice 

superioare a materialelor 

solicitate 

Serviciul secretariat 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

An şcolar  

2020-2021 

Respectarea 

termenelor  

g). Soluţionarea promptă şi 

eficientă a  corespondenţei 

primite, a sesizărilor şi a 

reclamaţiilor  

Serviciul secretariat 

Inspectorii şcolari 

pentru management  

Inspector școlar  

IPA 

Inspectorii școlari 

Documente legislative 

Logistica necesară 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Când este cazul Raportul privind 

modul de soluționare 

a sesizărilor, petițiilor 

și reclamațiilor; 

Respectarea 

termenelor  

h). Medierea conflictelor şi 

a stărilor tensionate din 

unităţile şcolare arondate 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspectorii școlari 

Consilierul juridic 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

De câte ori este 

cazul  

Numărul petițiilor 

soluționate; 

Înlăturarea/ evitarea 

conflictelor 
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XVI: EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTELOR PE DOMENII FUNCȚIONALE 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA CU 5% A SITUAȚIILOR NECONFORME ÎN SISTEMUL DE  ÎNVĂȚĂMÂNT 

Compartimentul Informatizare 

1. Îmbunătățirea continuă a fluxului de informații între 

compartimentele ISJ și între ISJ și unitățile de învățământ 

2. Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea 

transparenței comunicării pe site-ul ISJ 

3. Modernizarea infrastructurii prin creșterea gradului de 

informatizare 

4. Promovarea continuă a imaginii ISJ 

5. Gestionarea uniformă a completării machetelor din SIIIR 

6. Transmiterea în timp util a situațiilor la nivelul MEC 

 

Inspector şcolar 

general  

Inspector şcolar 

general adjunct 

Informaticieni ISJ 

 

Inspectorii 

școlari 

Personalul 

contractual 

Profesorii 

Elevii 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate  

Situații 

finalizate 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 

Compartimentul Contabilitate/ Normare /Salarizare 

1. Gestionarea eficientă a fondurilor  

2. Îmbunătățirea comunicării cu administratorii financiari din 

unitățile de învățământ 

3. Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea 

transparenței comunicării pe site-ul ISJ 

4. Îmbunătățirea relațiilor cu instituțiile financiare, cu unitățile 

administrativ-teritoriale  

5. Realizarea unei analize cu privire la găsirea unor soluţii care să 

ducă la încadrarea în costul standard a fiecărei unităţi de 

învăţământ din judeţ  

6. Transmiterea în timp util a situațiilor la nivelul unităților de 

învățământ sau  la nivelul MEC cu privire la burse, transport 

elevi, premii, concursuri 

 

Inspector şcolar 

general  

Inspector şcolar 

general adjunct 

 

Compartimentul 

salarizare/ 

contabilitate 

 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de 

lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 
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Compartimentul Juridic 

1. Gestionarea eficientă a noutăților legislative și transmiterea 

acestora spre beneficiarii din ISJ, respectiv din unitățile de 

învățământ 

2. Îmbunătățirea comunicării cu conducerile  unităților de 

învățământ, precum și cu comisiile de cercetare disciplinară 

3. Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea 

transparenței comunicării pe site-ul ISJ 

4. Reprezentarea în instanțele judecătorești  a cauzelor ISJ sau 

oferirea de consiliere unităților de învățământ 

5. Îmbunătățirea relațiilor cu diverse instituții publice, cu 

administrațiile administrativ-teritoriale  

6. Transmiterea în timp util a situațiilor la nivelul unităților de 

învățământ sau  la nivelul MEC cu privire la situațiile cerute în 

strategia de combatere a corupției în sistem, a activităților 

juridice legate de angajarea personalului didactic 

 

Inspector şcolar 

general  

 

Consilier juridic 

 

Elevii 

Cadrele didactice 

Directorii 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de 

lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 

Compartimentul Rețea Școlară 

1. Îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare cu 

administrațiile administrativ-teritoriale, privind funcționarea 

rețelei școlare, în conformitate cu legislația în vigoare 

2. Monitorizarea activității unităților de învățământ privind normele 

de încadrare a efectivelor de elevi în conformitate cu legislația în 

vigoare, modul de constituire a claselor  

3. Îmbunătățirea comunicării cu unitățile de învățământ privind 

problemele de rețea școlară 

4. Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea 

transparenței comunicării pe site-ul ISJ, pe e-mailurile unităților 

de învățământ, cu privire la rețeaua școlară 

5. Transmiterea în timp util a situațiilor solicitate 

 

Inspector şcolar 

general  

Inspector şcolar 

general adjunct 

Compartimentul rețea 

școlară 

 

 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de 

lucru 

 

Conform 

planificării 
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Compartimentul Tehnico-administrativ 

1. Îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare cu 

administrațiile administrativ-teritoriale, privind funcționarea 

departamentelor administrative din unitățile de învățământ, în 

conformitate cu legislația în vigoare 

2. Îmbunătățirea comunicării cu unitățile de învățământ privind 

problemele tehnico-administrative, ale stadiilor de obținere a 

avizelor ISU, PSI, a autorizațiilor sanitare de funcționare 

3. Monitorizarea activității unităților de învățământ privind  

gestionarea  și completarea actelor de studii pentru elevi 

4. Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea 

transparenței comunicării pe site-ul ISJ, pe e-mailurile unităților 

de învățământ, cu privire la materiale necesare elevilor și 

cadrelor didactice privind examenele naționale, a manualelor 

pentru elevi 

5. Îmbunătăţirea modalităţii de inventariere a bazei materiale 

6. Transmiterea în timp util a situațiilor  cerute de Consiliul 

Județean sau la nivelul MEC cu privire la programele 

guvernamentale 

 

Inspector şcolar 

general  

Inspector şcolar 

general adjunct 

Compartiment 

tehnico-administrativ 

 

 

Elevii 

Cadrele didactice 

Comunitatea 

 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de 

lucru 

 

Permanent 

Conform 

planificării 

activităților 

Compartimentul Audit Public Intern 

1. Îmbunătățirea continuă a activității de audit public intern prin 

elaborarea Planului Anual de Activitate pentru anul 2020 și a  

Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activităților 

de audit public intern pentru anul 2021. 

2. Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională în domeniul 

auditului public intern prin realizarea Programului anual de 

formare profesională a auditorilor interni în anul 2020-2021. 

3. Îmbunătăţirea sistemului de management al riscurilor la nivelul 

ISJ . 

 

Inspector şcolar 

general  

Auditor Intern 

 

 

Managementul 

general 

 

 

Rapoarte de 

activitate 

 

Misiuni de 

evaluare 

realizate de 

către Direcţia 

de Audit din 

cadul MEC 

 

Permanent 

 

Conform 

planificării 

activităților 
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4. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de control intern, o mai bună 

administrare și păstrare a patrimoniului la nivelul ISJ și a 

unităților conexe în anul 2020-2021. 

5. Îmbunătățirea modului de gestionare a fondurilor primite de la 

bugetul de stat la nivelul unităților școlare subordonate ISJ, prin 

realizarea activităților de control și îndrumare în anul 2020-2021. 

6. Promovarea și respectarea principiilor și regulilor de conduită 

etică a auditorilor interni. 

sau Curtea de 

Conturi 
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XVII. PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A MANAGEMENTULUI 

LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

 

Implementarea Planurilor manageriale ale ISJ Neamţ va fi realizată de către fiecare persoană responsabilizată prin fişa 

postului/decizie/SCMI. 

 

Monitorizarea va reprezenta urmărirea descriptivă şi factuală a realizării obiectivelor/strategiilor propuse şi se concentrează pe 

adunarea de informaţii cantitative şi calitative (Rapoarte/ note de control/informări). 

Evaluarea va consta în emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor propuse şi acordarea de 

punctaje în fişa de evaluare anuală. 

 

 Se va urmări sistematic: 

 

- Corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat; 

- Realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii unor indicatori de calitate (inspecţii de revenire, analize, 

soluţii specifice). 

 

  Scopul monitorizării/ evaluării: 

 

- Îmbunătăţirea practicii manageriale, prin stabilirea atingerii sau neatingerii ţintelor propuse, în vederea fundamentării deciziei referitoare la 

schimbările ce trebuie sau nu introduse in planurile manageriale ulterioare; 

- Informarea decidenţilor de la toate nivelurile  și fundamentarea  rezultatelor implementării managementului, pe baza deciziilor ulterioare de 

nivel strategic; 

- Oferta unui feed-back către toate grupurile ţintă şi către toţi partenerii în privinţa ,,valorii adăugate” prin management optim; 

- Analiza impactului implementării sistemului de management al ISJ Neamţ la nivel local, județean, național. 

 

Se va urmări cu prioritate: 

 

- Progresul: gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse; 
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- Calitatea: nivelul atingerii scopului propus, „valoarea adăugată“ şi „valoarea creată“ în urma realizării obiectivelor; 

- Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse; 

- Costurile: concordanţa/neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate (finanţe, timp, dotare). 

 

Procesul de evaluare va fi asigurat atât de către echipa managerială,  cât şi de către echipa de implementare, pentru fiecare 

compartiment, conform deciziilor, prin: 

 

- Întâlniri şi şedinţe de lucru săptămânale, lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

- Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de Administraţie, al inspectorilor şcolari, al angajaţilor compartimentelor 

tehnic, administrativ, financiar şi informatic; 

- Prezentarea de rapoarte săptămânale/ lunare/ semestriale/ anuale, în funcţie de acţiunile propuse, responsabililor de compartiment; 

- Revizuire periodică şi realizarea corecţiilor necesare. 

 

Direcţiile analizei de impact se vor stabili asupra: 

 

- Comunităţii ţintă - la nivelul cunoaşterii, al atitudinilor şi al comportamentelor individuale şi de grup;  

- Politicii şi legislaţiei în domeniu;  

- Discursului public referitor la problematica abordată; 

- Majorării resurselor disponibile pentru continuarea acţiunilor; 

- Instituţiilor implicate;  

- Pieţei muncii; 

- Cooperării cu alte instituţii similare. 

 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta în: 

 

- Realizarea procedurilor de monitorizare a ţintelor; 

- Discuţii cu personalul ISJ Neamţ asupra schimbărilor care au avut loc în procesul de implementare a managementului; 

- Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor; 




