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I. ARGUMENT 

 

Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Neamț s-a elaborat pe baza proiecției strategice a instituției, propusă pentru perioada   

2020-2025 și a viziunii și a strategiei naționale. Conform acestei strategii, proiectate pentru perioada 2018-2030, pilonii dezvoltării sistemului de 

educație din România sunt: a) Personalizarea și asigurarea calității educației; b) Flexibilitatea sistemului de educație-rutele flexibile de formare; c) 

Adaptabilitatea sistemului la schimbările externe. 

 Managementul instituțional are ca referință realitățile educaționale specifice, sintetizate într-o diagnoză corectă a sistemului educațional, cu 

privire la îndeplinirea standardelor naţionale şi europene existente.  

Prioritățile compartimentului vizează calitatea managementului pentru implementarea curriculumului, valorificarea potenţialul resurselor umane 

din sistemul educaţional nemţean, construirea de planuri de dezvoltare anuale realiste și trasarea de direcții de acţiune pentru rezolvarea celor mai 

stringente probleme de sistem din judeţul Neamţ. 

În deplină unitate cu managementul curriculumului, managementul instituțional monitorizează implementarea celor opt competențe-cheie, 

asumate la nivel național, din perspectiva managerilor educaționali, implicându-se activ în construirea unui profil de formare adecvat standardelor 

optime. Competențele-cheie sunt importante, în mod egal, pentru o viață împlinită, de succes în societatea cunoașterii. Acestea se aplică într-o varietate 

de contexte și într-o varietate de combinații, se interconectează și se întrepătrund prin faptul că elemente componente ale unora dintre competențe 

sprijină dezvoltarea elementelor altor competențe. Abilități de ordin înalt, precum gândirea critică, rezolvarea de probleme, negocierea, creativitatea, 

abilități analitice și interculturale, sunt incluse în ansamblul competențelor-cheie.  

                       DIRECȚII DE DEZVOLTARE CU CARACTER PRIORITAR PENTRU MANAGERII EDUCAȚIONALI:  

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 digital, 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. 

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

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

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

4. Tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație. 

5. Alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor. 

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

7. Managementul educațional este unul profesionist și bazat pe inovație. 
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 Propunem, prin planurile operaționale, intervenții la nivelul școlilor aflate în risc, prin consilierea și îndrumarea managerilor educaționali, în 

mod constant, pe tot parcursul anului școlar.   

 În cadrul compartimentului management instituțional vom identifica cele mai bune soluții 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.  

 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 fie capabilă să propună un proiect strategic pe termen scurt, 2022 – 2023.  

 

II. CONTEXT LEGISLATIV 
 

 În anul școlar 2021-2022, activitatea Inspectoratului Școlar Județean Neamț s-a desfășurat în conformitate cu prevederile: 

• Legii nr. 1 din 2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ultrerioare; 

• Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic; 

• Ordinul nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale 

ale personalului contractual; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;   

• Ordinul COMUN M.E.C.T.-M.M.F.P.S. 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 nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului „A doua șansă”;   

• Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaştereaşi echivalarea competenţelor profesionale 

dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/ educatoare, institutori/ institutoare, 
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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. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative;   

• Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea 

efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;   

• Ordinul nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din 

învăţământul preuniversitar;   

• Ordinul nr. 5553 - 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 nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;  

• Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de 

învăţământ preuniversitar;   

• Ordinul nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate 

extraşcolară;   

• Ordinul nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic și didactic auxiliar, 

cu modificările ulterioare;   

• O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;  

• Strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 

1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007; 

• OMEC 6106/2020, privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar;   

• OMEC 4050/2021, pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ;   

• OMEC 5967/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 

transferabile. 
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III. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN 

NEAMȚ 
 

 

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.   
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IV. VALORI ȘI PRINCIPII 
 

 Strategia de dezvoltare educațională a învăţământului din judeţul Neamţ, pentru intervalul de timp 2020-2025, 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. 

 

V. ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (SWOT) 
 

Elaborarea şi realizarea Planului managerial al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru anul şcolar 2022-2023, pornește de la diagnoza 

sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Neamt şi vizează punerea în aplicare a politicilor educaționale prioritare ale Ministerului Educaţiei. 

 

Puncte tari: 

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

- Finalizarea demersurilor pentru obținerea autorizațiilor necesare funcționării școlii în condiții de securitate; 

- Organizarea sistemului educațional din județul Neamț, având ca prioritate asigurarea condițiilor de securitate pentru toți elevii și toate 

persoanele angajate în educație; 

- Monitorizarea la nivelul unităților de învățământ, în perspectiva asigurării egalității de șanse în educație, a activităților/acțiunilor desfășurate în 

vederea reducerii absenteismului, abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii; 

- Organizarea de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct (92%); 

- 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; 

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

- 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; 
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- Monitorizarea activităților de management, cu respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, luând în considerare noile 

realități; 

- Monitorizarea activităților de predare-învățare-evaluare, cu respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, incluse în Graficul 

unic de control al Inspectoratului Școlar Județean Neamț; 

- Documente proiective concepute și redactate în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, analizate și evaluate periodic; 

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

examenele naționale; 

- Monitorizarea cu corectitudine și profesionalism a activităților de constituire și de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat și particular și organizarea optimă a Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante și rezervate din învățământul preuniversitar de stat și particular; 

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

- Sprijinul competent al Consiliilor consultative ale Inspectoratului Școlar Județean Neamț, curriculare și pe domenii; 

- 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 şi regional (PRAI, PLAI), verificare RAEI; 

- Existența și monitorizarea aplicării planurilor de măsuri ameliorative privind aplicarea corectă a legislației școlare și a Curriculumului național; 

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

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

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

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

- Funcţionalitatea instituţiilor conexe (Casa Corpului Didactic Neamţ, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamţ), care 

participă în mod activ şi dinamic la creşterea eficienţei actului educaţional; 

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

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

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

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

sistemului);, 

- Realizarea unui Raport anual privind starea învățământului bine documentat;  

- Comunicare competentă și transparentă cu mass-media locală; 

- Promovare optimă a imaginii învățământului nemțean; 

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

-  
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            Puncte slabe: 

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

- Directori de școli care realizează documente manageriale nerelevante, nerealiste, convenționale, fără a înțelege rolul important al unei proiectări 

manageriale firești; 

- 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; 

- Deficit de resurse umane pentru personalul auxiliar didactic și nedidactic în majoritatea școlilor;  

- Insuficienta preocupare a unor directori de școli pentru valorizarea activităților de control și evaluare a cadrelor didactice, în decizii pentru 

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

- Continuarea unor demersuri formale în activitățile metodice; 

- 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; 

- Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoașterea problematicii și a documentelor de stategie educațională privind asigurarea calității în 

educație; 

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

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

calificat; 

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

- Implicarea relativ scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii; 

 

     Oportunități: 

- Deschiderea școlilor către mediul online care furnizează resurse educaționale deschise cu acces facil (platforme educaționale gratuite); 

- Posibilități de accesare a unor fonduri dedicate achiziționării de softuri utile și echipamente digitale; 

- Posibilități de formare continuă gratuită pentru resursa umană; 

- Continuarea procesului de descentralizare la nivel funcțional și decizional; 

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

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

- Dezvoltarea de proiecte speciale care să conducă la reducerea drastică a absenteismului şi abandonului şcolar; 

- Implicarea consiliilor locale în realizarea lucrărilor privind obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare a unor unităţi de învăţământ; 

- Elaborarea PRAI la nivel regional, PLAI la nivel judeţean cu implicarea ISJ Neamţ; 
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- 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;Atragerea de surse extrabugetare pentru formare continuă, valorificând existența finanțărilor 

externe ME, prin proiecte cu finanțare europeană (Erasmus+, Proiectul Privind Învățământul Secundar ROSE - Banca mondială, CRED); 

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

Poliţia Locală, Jandarmeria, Direcţia de Sănătate Publică Neamț, Agenţia Județeană de Ocupare a Forţei de Muncă, agenți economici, ONG-uri 

focalizate pe educație, etc.); 

- 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; 

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

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

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

 

Amenințări: 

- Bilanțul demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și în încadrarea personalului didactic; 

- Schimbarea destinaţiilor unor spaţii de învăţământ cauzată de scăderea demografică şi revendicări; 

- 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.); 

- 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; 

- Menținerea situațiilor care favorizează dezvoltarea comportamentelor de risc în rândul elevilor (infracțiuni, alcool, substanțe interzise, etc.). 
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VI. DIRECȚII  STRATEGICE 2022-2023 
 

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. 

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

de promovabilitate la examenele naţionale. 

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

naţional şi a programelor specifice. 

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

excelenți lideri educaționali. 
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VII. DOMENIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 ANALIZA SWOT 
 

 

Puncte tari 

- Directorii și directorii adjuncți din  sistemul educațional din județul Neamț au contract de management educațional pentru un mandat, obținut în 

urma promovării concursului pentru ocuparea funcției (2021/2022) 

- Condițiilor de securitate pentru toți elevii și pentru toate persoanele angajate în educație sunt asigurate într-o proporție majoră față de anii 

anteriori; 

- Inspectorii din cadrul compartimentului management s-au implicat direct în rezolvarea problemelor punctuale, apărute în școlile din județul 

Neamț; 

- A fost monitorizată cu atenție implementarea legislației școlare; 

- Au fost monitorizate activitățile de management, cu respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, luând în considerare noile 

realități;  

- Documentele proiective pentru management instituțional au fost concepute în echipă și redactate în concordanță cu politicile și strategiile 

Ministerului Educației, analizate și evaluate periodic; 

- O constantă a activității manageriale a fost 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; 

- Raportul anual privind starea învățământului a fost realizat ca urmare a unei analize generale a sistemului educațional din județul Neamț. 

- S-a respectat legislația națională și actele decizionale au avut caracter transparent, reflectat în promptitudinea rezolvării sesizărilor și a petițiilor; 

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț are o bază de date pentru manageri școlari, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

- Calificativul „foarte bine” obținut de directorii și directorii adjuncți pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2021-2022 demonstrează o 

implicare reală în atingerea finalităților educaționale; 

- Comisia privind Organizarea și Implementarea Sistemului de Control Intern, funcționează pe bază de proceduri de lucru, planuri de măsuri 

corective, registru de riscuri; 

- A fost realizată 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 și regional (PRAI, PLAI), verificare RAEI; 

- În relația cu partenerii mass-media s-a încurajat o comunicare competentă și transparentă; 

- Imaginea învățământului nemțean ; 
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Puncte slabe: 

- Existența unor unități școlare cu  dotări insuficiente, neperformante sau cu resursa umană cu pregătire managerială deficitară; 

- Se constată că există directori de școli care realizează documente manageriale nerelevante, nerealiste, convenționale, fără a înțelege rolul 

important al unei proiectări manageriale raportată la realitățile comunitare;   

- Continuarea parțială a unui management administrativ în defavoarea celui educațional, în anumite cazuri; 

- Lipsa unor autorizații sanitare pentru unele corpuri de cladiri utilizate ca spațiu școlar; 

- Număr insuficient de schimburi de bună practică în vederea popularizării experiențelor pozitive; 

- Insuficienta preocupare a directorilor de școli în a valoriza și a 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. 

- 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. 

- 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 softuri utile și echipamente digitale; 

- Posibilități de formare continuă gratuită pentru resursa umană prin cursurile CRED MANAGER; 

- Implementarea strategiilor privind descentralizarea învățământului pentru asigurarea calității in sistemul educațional. Continuarea procesului de 

descentralizare la nivel funcțional și decizional; 

- Consecințele 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, sunt vizibile și au sprijinit accesul tuturor la sistemele de 

educație și de formare profesională; 

- Colaborare cu instituții conexe/ actori ai comunității prin parteneriate (CCD, CJRAE, Instituția prefectului, Primărie, Consiliul Județean, Poliția 

Locală, Jandarmeria, Direcția Generală de Sănătate Publică, Agenția Municipală 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 (Instituția Prefectului Neamț, 

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

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

- Menținerea interesului scăzut al unor familii pentru colaborarea cu școala și pentru susținerea pregătirii școlare a copiilor, mai ales ăn cazul 

familiilor monoparentale sau cu  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; 

- Rezistența la schimbare a societății și, în principal, a părinților, profesorilor la reformele educaționale, produc nemulțumiri generale cu impact 

negativ asupra elevilor.   

 

 

 

 

 

ȚINTE STRATEGICE -  MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

DIRECȚII STRATEGICE MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

T.1. Coordonarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui învățământ de calitate la nivelul județului Neamț; 

T.2. 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, prin formare profesională continuă; 

T.3. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională, tuturor grupelor de interes, din unitățile școlare, consilierea și 

facilitarea schimbului de informații; 

T.4. Consilierea și facilitarea schimbului de informații în vederea aplicării ROFUIP - 2022; 

T.5. Promovarea bunelor practici educaționale în vederea susținerii educației de calitate, prin manageri cu o formare profesională 

corespunzătoare. 
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Tinta strategică/ 

Obiective 
Activităţi / acţiuni Resurse umane Resurse materiale Responsabili Termen 

Indicatori de 

performanţă/ 

modalităţi de 

evaluare 

T.1. Coordonarea 

implementării 

politicilor 

educaționale 

naționale pentru 

asigurarea unui 

învățământ de 

calitate la nivelul 

județului Neamț; 

 

T.1/O.1. 

 

Organizarea şi 

structurarea   activităţii 

manageriale la nivelul 

Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț 

 

a) Elaborarea Planului 

managerial al 

compartimentului 

Management 

instituţional  pentru 

anul şcolar 2022-2023 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Documente 

legislative în 

vigoare 

Date statistice din 

școli 

Date statistice intra-

intituționale 

Rapoarte ale 

compartimentelor 

ISJ Neamț 

Raportul ISJ Neamț 

pentru anul 

precedent  

Rapoarte și sinteze 

din cadrul 

comaprtimentului 

Management 

Instituțional. 

 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2022 

Plan Managerial 

coerent și realist 

 

Raportarea 

corespunzătoare 

la Strategia ISJ 

Neamț şi la 

Planul 

managerial al 

ISJ Neamţ 

b) Elaborarea 

Raportului privind 

starea învăţământului  

nemţean din anul 

şcolar 2022-2023, 

domeniul 

Management 

instituțional 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

 

Inspector școlari 

curriculum  

Documente 

legislative 

Rapoarte ale 

compartimentelor 

din cadrul 

domeniului 

Management 

instituțional, date 

statistice din școli, 

documente  ale 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2022 

1 raport anual 

care permite 

stabilirea 

obiectivelor/ 

priorităților 

pentru anul 

2022-2023 

pentru domeniul 

Management 

instituțional 
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comisiilor de 

evaluare a resurselor 

umane, rapoarte si 

sinteze ale 

examenelor, 

rezultate ale 

evaluărilor anuale. 

 

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 (2022) 

Regulamentul intern 

al ISJ Neamț  

ROFIS 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

Conform 

graficului  

1 ședință de 

lucru în fiecare 

lună (optim) 

Convocator 

transmis în 

termen  

Lista de 

participare 

semnată de 

directori/ 

directori 

adjuncți; 

Procesele-

verbale de la 

ședințe; 

Înregistrarea – 

în cazul 

sedințelor online 
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(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 

instituțional 

Reglementări ME 

pentru stabilirea 

priorităților 

naționale 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori 

școlari din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului 

Ministerului 

Educației 

Informări pentru 

conducerea 

inspectoratului 

Diseminarea 

informaţiilor la 

ședințele cu 

directorii 

T1/O2 

Organizarea și 

proiectarea inspecţiilor 

şcolare pe baza 

diagnozei activității din 

anul școlar precedent, a 

inspecțiilor tematice, a 

inspecțiilor generale 

 

a) Întocmirea tematicii 

şi a  graficului 

inspecţiilor tematice 

pentru inspectorii din 

compartimentul 

Management 

instituțional în acord 

cu  graficul general al 

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 

2022 

Februarie 

2023 

Tematica şi 

graficul 

inspecţiilor 

pentru 

compartimentul 

Management 

instituțional 



19 
 

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 

2022 

Stabilirea 

criteriilor de 

selecție ca 

urmare a 

analizei din 

Raportul stării 

învățământului 

din Neamț; 

Chestionare 

aplicate 

managerilor 

școlari 

Analize pe 

chestionare 

       

 

T.2. 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; 

 

T.2/O.1. 

Proiectarea activității 

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 

2022 

Februarie – 

martie 2023 

Decizia de 

numire a 

comisiei 

Proceduri de 

aplicare 

 

 

b) Elaborarea 

Programului de 

dezvoltare și 

implementare a unui 

sistem 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 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

Septembrie - 

octombrie 

2022 

Februarie – 

martie 2023 

Programul de 

dezvoltare și 

implementare a 

sistemului de 

control intern 

managerial 

Existența 

registrului de 

riscuri 
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privind sistemul de 

control intern al 

compartimentului/ 

inspectoratului școlar 

instituțional 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 

Octombrie 

2022 

 

 

 

 

August 2023 

Monitorizarea 

îndeplinirii 

standardelor 

(bianual) 

Plan de 

îmbunătățire 

anual privind 

implementarea 

standardelor 

(anual) 

T.2/O.2. 

Monitorizarea 

implementării corecte a 

curriculumului în anul 

şcolar 2022-2023, prin 

proiectare managerială 

adecvată 

a) Verificarea 

implementării corecte 

a managementului 

pentru Curriculum 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Reglementări legale 

Cadrul național de 

referință/ Repere 

pentru proiectarea, 

actualizarea și 

evaluarea 

Curriculumului 

Național în 

România 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 Septembrie - 

octombrie 

2022 

Grafic de 

inspecții 

Minim 3 teme 

pentru 

management 

curricular 

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 și 

metodologiile 

ulterioare 

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 

validității Planurilor 

Inspectori 

școlari 

Reglementări legale 

ROFUIP (2022) 

Inspectori școlari 

din 

Septembrie-

octombrie 

Inspecţii 

tematice 
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de dezvoltare 

instituțională, a 

stadiului 

implementării 

Monitorizarea 

implementării 

planurilor manageriale 

elaborate de directorii 

de şcoli 

compartimentul 

Management 

instituțional 

2022 

Februarie - 

martie 2023 

Numărul de 

rapoarte/ note 

de control 

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 2022) 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

graficului 

unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Număr 

inspecţii/Număr

ul de rapoarte/ 

note de control/ 

sinteze și 

analize, planuri 

de remediere. 

recomandări 

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 ME 

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 
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T.2./O.3. 

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 

ME/ ISJ 

Număr 

rapoartelor/ note 

de control 

Analize 

comparative 

b) Verificarea 

modalităţilor de 

evaluare folosite în 

unităţile şcolare 

inspectate 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Reglementări legale 

în vigoare, 

proceduri specifice, 

rapoarte și sinteze 

anterioare 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 

Conform 

graficului ISJ 

Numărul 

rapoartelor/ note 

de control 

 

100% din 

unitățile școlare  

realizează RAEI  

T2/O4 

Îndrumarea, consilierea 

şi controlul activităţii 

manageriale 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 

Conform 

graficului ISJ 

Realizarea de 

inspecţii 

tematice în cel 

puţin 9 unităţi 
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management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

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 

instituțional 

Septembrie-

octombrie 

2022  

Minimum 10% 

dintre școli vor 

fi vizitate la 

consiliul 

profesoral 

pentru raportare 

anuală 

Minimum  o 

analiză asupra 

modului de 

desfășurare a 

acestor sedințe 

Diseminarea 

informaţiilor 

ME prin adrese 

oficiale către 

școli 

       

T2/O5 

Formarea continuă a 

managerilor şcolari 

prin programe 

organizate de ISJ 

Neamț și Ministerul 

a) Planificarea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor de 

formare a directorilor/ 

directorilor adjuncţi 

Inspectori școlari Studii și sinteze de 

lucru 

Analize de impact 

anterioare 

Rezultatele 

chestionărilor  

Inspector școlar 

general  

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

Conform 

graficului ISJ 

Conform 

calendarului 

de 

desfășurare a 

30% dintre 

directori formați 

pe Management 

curricular prin 

programul 

CRED 



24 
 

Educației  din 

compartimentul 

Management 

instituțional  

cercurilor 

pedagogice 

 

Conform 

ofertei 

Ministerului 

Educației 

MANAGER 

 

2 activități de 

formare cu 

directorii pe an 

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 

tradiționali sau 

prin sesiuni de 

formare proprii. 

b) Colaborarea cu 

CCD Neamţ în 

domeniul formării 

continue a 

managerilor şcolari 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Catalogul 

programelor de 

formare continuă – 

CCD Neamț 

Director CCD 

Inspector 

perfecţionare 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Permanent Participarea 

fiecărui 

manager şcolar 

la cel puţin o 

activitate de 

formare 

organizată de 

CCD Neamț 

c) Derularea unor 

programe de formare 

pentru managerii 

Inspectori școlari  

Directori 

 

Legislație specifică Director CCD 

Inspector 

programe 

Conform 

calendarului 

ISJ şi CCD 

Implicarea a cel 

puţin 40 % din 

numărul 
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şcolari pentru 

facilitarea accesării 

resurselor financiare 

prin programe, 

proiecte educaţionale 

şi granturi 

europene 

Inspector 

perfecţionare 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

directorilor în 

proiecte 

educaţionale 

/programe 

europene 

d) Publicarea unor 

lucrări de specialitate 

Inspectori școlari Lucrări, studii, 

statistici 

Inspectori școlari 

generali adjuncți 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Iunie- Iulie 

2022 

Anuarul 

Inspectoratului 

Școlar Județean 

Neamț 

Publicarea unei 

lucrări anuale pe 

teme din 

domeniul 

managementului 

educaţional 

T2/O6 

Asigurarea calităţii 

managementului 

curricular  

a) Participarea la 

activităţile metodice 

ale directorilor şi 

evaluarea calităţii 

activităţilor 

Inspectori 

școlari 

Directori  

Logistica necesară 

Broșuri /Mape de 

lucru/ exemple de 

bună 

practică/modele de 

cultură 

organizațională 

Inspector școlar 

general  

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Conform 

calendarului 

de 

desfășurare a 

cercurilor 

pedagogice 

Portofoliile 

cercurilor 

pedagogice/ 

Mape/ 

Procese-verbale 

încheiate la 

cercurile 

pedagogice 

Link către 

înregistrări în 

cazul întâlnirilor 

online/ DVD 

b) Realizarea unui 

sistem de comunicare 

rapid şi eficient cu 

Inspectori 

școlari 

Directori  

Logistica necesară 

Procedura de 

comunicare 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Septembrie/ 

octombrie 

2022 

Numărul de 

accesări a site-

ului ISJ Neamţ 
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directorii unităţilor de 

învăţământ din judeţ 

Serviciu 

secretariat 

 Management 

instituțional 

 Numărul de 

accesări a 

adresei 

http://www.isjne

amt.ro/site/categ

ory/managemen

t/management-

institutional/ 

Asigurarea 

funcționării 

Grupului 

Directori NT – 

WhatsApp; 

Minimum două 

articole, anual, 

pentru 

promovarea 

modelelor 

manageriale de 

succes 

       

T3 

Crearea condițiilor 

optime de siguranță și 

securitate 

instituțională, tuturor 

grupelor de interes, 

din unitățile școlare, 

consilierea și 

facilitarea schimbului 

de informații. 

 

T.3/O.1.  

a) Monitorizarea 

implementării 

măsurilor de siguranță 

în toate școlile din 

județul Neamț 

 

b)prevenirea 

situațiilor  care pot 

pereclita activitățile 

școlare, pe parcursul 

desfășurării acestora 

 

Directori 

Inspectori școlari 

 

 

 

 

 

Directori 

Inspectori școlari 

 

 

 

Respectarea 

legislației specifice 

Inspector școlar 

general 

 

 

 

 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

Inspectii lunare 

cu integrarea 

acestei tematici 

 

 

Facilitarea 

activității de 

informare și 

documentare 

prin 

transmiterea de 

documente 

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

tematice în școli pe 

problema respectării 

normelor pentru 

siguranța și securitatea 

în școli 

 

T.3/O.2. Facilitarea 

unei comunicări 

eficiente între liderii 

educaționali și 

autorități/parteneri 

educaționali 

 

 

 

T.3/O.3. Completarea 

bazelor de date cu 

situații de risc în 

școlile din județul 

Neamț 

 

 

T.3/O.4. Monitorizarea 

rezolvării situațiilor de 

risc și identificarea de 

soluții imediate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) asigurarea unui 

management al 

comunicării la nivelul 

așteptărilor 

profesorilor, elevilor, 

părinților, partenerilor 

educaționali. 

 

 

 

 

d) Utilizarea 

tehnologiilor digitale 

pentru stocarea datelor 

 

 

 

e) realizarea unei liste 

de priorități, în funcție 

de gravitatea 

situațiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directori 

Inspectori școlari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directori 

Inspectori școlari 

 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

oficiale, în școli 

100% 

rezolvarea 

petițiilor 

 

100% 

completarea 

machetelor 

pentru situațiile 

urgente care se 

impun 

 

100% 

răspunsuri la 

adresele 

oficiale/ 

adresele 

partenerilor 

educaționali/pet

enților 

 

 

 

 

Harta riscurilor 

– instrument de 

monitorizare 

       

T.4/O.1. 

Îndrumarea, 

consilierea şi 

a) Realizarea bazei de 

date cu directorii/ 

directorii adjuncţii ai 

Inspectori școlari Date statistice 

Logistica necesară 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Septembrie 

2022 

 

O bază de date 

actualizată în 

permanență 
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facilitarea schimbului 

de informaţii între 

școli/ ISJ – școli 

(inspectori -  

managerilor școlari)  

şcolilor din judeţ  Management 

instituțional 

b) Crearea unui forum 

educaţional pentru 

eficientizarea 

managementului 

şcolar 

Inspectori școlari 

Directori 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie-

noiembrie 

2022 

Un 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 

2022- august 

2023 

Cel puțin 4 

comunicate de 

presă pe lună, 

specifice 

managementului 

instituțional 

Cel puțin un 

articol pe lună 

în presa locală 

  d)Transmiterea în 

teritoriu a adreselor/ 

documentelor/ 

informațiilor emise de 

ME și ISJ Neamț 

Inspectori școlari Logistica necesară 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Serviciu 

secretariat 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Septembrie 

2022- august 

2023 

Transmiterea 

100% a 

adreselor 

Ministerului 

Educației către 

unitățile școlare 

Postarea pe site-

ul ISJ Neamţ a 

tuturor adreselor 

cu impact la 

nivel de 

comunitate 

Utilizarea 

eficientă a 

comunicării prin 

E-mail cu 

școlile 
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 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 

2022 august 

2023 

Popularizarea 

activităţilor în 

cadrul cercurilor 

pedagogice și a 

ședințelor cu 

directorii  

Două întâlniri 

anuale pe temă, 

la inițiativa ISJ, 

Alte inițiative 

ale directorilor  

 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 

2022- august 

2023 

Numărul 

adreselor din 

REGISTRATU

RA.RO  

Intrări- Ieșiri 

Numărul 

soluționărilor/ 

nr. informărilor 

 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 anual 

privind modul 

de soluționare a 

sesizărilor, 

petițiilor și 

reclamațiilor 

Verificarea 

lunară a situației 

corespondenței 

manageriale, cu 

respectarea 

termenelor de 

soluționare 
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 h) Medierea 

conflictelor şi a 

stărilor tensionate din 

unităţile şcolare 

arondate 

Inspectori școlari 

Consilier juridic 

 

Legislația specifică Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

Când apar 

conflicte 

Numărul 

petițiilor 

soluționate 

Numărul 

informărilor cu 

privire la 

negocieri/ 

medieri ale 

conflictelor 

 

T.5. Promovarea 

bunelor practici 

educaționale în 

vederea susținerii 

educației de calitate, 

prin manageri cu o 

formare profesională 

corespunzătoare. 

a) Organizarea de 

sesiuni bianuale de 

promovare a 

modelelor de succes  

 

b) Organizarea anuală 

a unei conferințe cu 

tema management 

premieri pentru 

„Managerul anului”  

Inspectori școlari 

Directori 

Parteneri 

educaționali 

Rapoarte 

evaluări/ 

sinteze/analize/ 

monitorizări 

Inspector școlar 

general adjunct 

management 

Inspectori școlari 

din 

compartimentul 

Management 

instituțional 

 

Pe toată 

durata anului 

școlar 

 

 

 

 

 

 

2 sesiuni de 

lucru 

 

 

O premiere 

anuală 

 

 

 

 

 

VIII. DOMENIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 

- ocuparea cu cadre didactice tinere a unui număr semnificativ 

de posturi în urma concursului de titularizare; 

- 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); 

 publicarea unui număr mare de posturi pentru concurs; 

- derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului cu 

 

- interesul scăzut al cadrelor didactice pentru cunoașterea actelor normative 

referitoare la mobilitatea personalului didactic; 

- încadrarea cu personal fără studii corespunzătoare postului la anumite 

discipline/specializări 

- pensionarea unui număr mare de cadre didactice titulare pe parcursul 

anului școlar 

 -disfuncții în comunicarea cu unitățile de învățământ, cu cadrele didactice, 
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respectarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

- respectarea termenelor impuse de M.E. 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. 

cu directorii și cu personalul didactic auxiliar; 

 

Oportunităţile Ameninţările 

 - existența proiectelor și programelor pentru dezvoltarea în 

carieră. 

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; 

 

-posibilitatea scăzută a încadrării cu personal didactic calificat/titular în 

unităţile şcolare izolate, cu efective mici de elevi. 

- declinul demografic;  

- lipsa cadrelor didactice calificate la nivel preșcolar, primar și unele 

discipline tehnice; 

 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

 

1. Realizarea unei comunicări eficiente cu echipele manageriale ale unităților de învățământ, personalul didactic, didactic auxiliar din 

unitățile de învățământ de stat și private din județul Neamț 

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

naționale/regionale/județene; 

 

Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

1. Proiectarea 

activităților specifice 

MRU pe baza 

documentelor 

ordonatoare, a 

1.1. Cunoaşterea și 

diseminarea ultimelor 

reglementări legislative şi 

integrarea lor în activitatea 

specifică. 

Permanent 

 

 

 

 

Inspectorii  şcolari 

pentru  managementul 

resurselor umane 

Documente 

legislative 

Metodologia-cadru 

privind mobilitatea 

personalului didactic 

Planul managerial al I.Ș.J. 

Neamţ. 

 

Documente strategice ale 

I.Ș.J. Neamț 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

reglementărilor M.E. şi 

Planului managerial al 

I.S.J. Neamţ. 

1.2. Detalierea obiectivelor 

specifice ale compartimentului 

resurse umane, derivate din 

obiectivele şi acţiunile 

Planului managerial al I.S.J. 

Neamţ. 

Septembrie -

Octombrie 

2022 

 

din învăţământul 

preuniversitar. 

Planul managerial al 

I.S.J. Neamţ. 

2. Aplicarea corectă a 

legislației în domeniul 

încadrării, normării. 

 

 

2.1. Realizarea și actualizarea 

bazelor de date referitoare la 

încadrarea cu personal 

didactic a unităților de 

învățământ. 

Septembrie - 

noiembrie 

2022 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Legislația în vigoare 

 

 

Baza de date actualizată 

2.2. Aplicarea prevederilor 

metodologice referitoare la 

mișcarea personalului 

didactic. 

Permanent 

 

ISG 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Legislația în vigoare 

conform metodologiei 

M.E. 

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 

Conform 

Calendarului 

M.E. 

 

Inspectorii şcolari 

pentru managementul 

resurselor umane. 

Consilierul juridic 

Documente 

legislative M.E. 

Metodologia cadru 

privind mobilitatea 

personalului didactic 

Corectitudinea 

documentelor emise la 

nivelul unităților de 

învățământ  

 

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

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

didactic.  

 

din învățământul 

preuniversitar. 

 2.5. Proiectarea și aprobarea 

proiectelor de încadrare a 

unităților școlare pentru anul 

2023-2024. 

 

Ianuarie -

Februarie 

2023 

 

ISG 

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 

realiste. 

2.6. Aplicarea măsurilor 

privind încadrarea în numărul 

de posturi și în bugetul 

aprobat. 

Septembrie 

2022 

ISG 

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.  

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 

Metodologia privind 

mobilitatea 

personalului didactic 

din învăţământul 

preuniversitar 

Legalitatea încadrării 

Gradul de acoperire a 

normelor didactice cu 

cadre calificate. 

Respectarea normativelor 

în normarea posturilor. 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

Recrutarea resurselor 

umane la nivel județean 

în conformitate cu 

prevederile legale 

privind mobilitatea 

personalului didactic. 

de mobilitate din 

unitatea de învăţământ 

3.2. Completarea normei 

didactice de predare-învățare-

evaluare a prsonalului didactic 

titular la nivelul unității și la 

nivel județean. 

Conform 

Calendarului 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane 

Metodologia privind 

mobilitatea 

personalului didactic 

din învăţământul 

preuniversitar. 

Bază de date I.Ş.J/ M.E.  

 

Proceduri operaționale 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. 

Creșterea procentului 

personalului didactic 

titular la nivel județean. 

Decizii de numire. 
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Obiective Activităţi 
Termene de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Modalități de 

evaluare/indicatori de 

performanţă 

3.6. Ocuparea la nivelul 

județului a posturilor didactice 

/catedrelor rămase vacante 

/rezervate, cu personal 

didactic calificat. 

Conform 

Calendarului 

 

Comisia de mobilitate 

Inspectorii școlari 

pentru managementul 

resurselor umane  

Metodologia privind 

mobilitatea 

personalului didactic 

din învăţământul 

preuniversitar 

Creșterea procentului 

personalului didactic 

calificat la nivel județean. 

 

 

 

 

IX. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE 
 

ANALIZA SWOT  

Puncte tari: 

- asigurarea încadrării, în cea mai mare parte, cu personal didactic calificat; 

- interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice preocupate de propria formare şi dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă şi 

postuniversitare, de perfecţionare prin grade didactice; 

- preocuparea unui număr însemnat de cadre didactice pentru derularea eficientă a școlii       online, cu efect motivant pentru alte cadre didactice; 

- diseminarea de către inspectorii școlari a bunelor practici identificate în perioada școlii online; 

- implicarea inspectorilor școlari în motivarea cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților online cu elevii, prin feedback-ul constructiv 

acordat; 

- interesul unor cadre didactice pentru partajarea resurselor digitale; 

- preocuparea personalului din învăţământ pentru diseminarea de bune practici specifice școlii față în față, pentru publicarea de articole, participarea 

la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă organizate online; 

- interesul cadrelor didactice pentru participarea la activitățile metodico-științifice și psihopedagogice organizate la nivelul centrului metodic sau 

cercului pedagogic; 
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- includerea în programele de formare din cadrul proiectului CRED a unui grup țintă numeros constituit atât din cadre didactice din învățământul 

primar și gimnazial, dar și manageri de școli; 

- colaborarea ISJ Neamț cu CCD Neamț în vederea formării cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor educaționale și a unor aplicații digitale, 

a formării cadrelor didactice care sunt înscrise la examenele de definitivare în învățământ; 

 

Puncte slabe: 

-  existența unor situații de superficialitate în cunoașterea, înțelegerea  și aplicarea legislației școlare, a actului decizional, în delegarea de sarcini, 

în exercitarea funcțiilor manageriale; 

- lipsa formării unor manageri de școli pe problematica managementului financiar; 

- slaba pregătire a  cadrelor didactice pentru  lucrul cu  elevii cu  CES,  integrați în învățământul de masă, față în față și online; 

- lipsa sprijinului specializat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare       în activitățile online; 

- număr insuficient de posturi pentru activitățile nedidactice din școli; 

- nivelul insuficient al competențelor digitate ale elevilor și ale unor  profesori; 

- rezistența la schimbare a unor cadre didactice în ceea ce privește digitalizarea; 

- insuficienta preocupare a directorilor de a dezvolta o cultură reală a calității, în acord cu legislația în domeniul asigurării calității; 

- interesul scăzut al cadrelor didactice debutante pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor, cât și pentru formarea/ dezvoltarea 

- competențelor de predare – învățare -evaluare; 

- înregistrarea unei rate nesatisfăcătoare a abandonului şcolar în zonele socio-economice defavorizate ale judeţului; 

Oportunități: 

- existența programelor de reconversie profesională, dând posibilitatea cadrelor        didactice de a avea dublă sau multiplă specializare; 

- ofertă diversificată a programelor de formare acreditate sau avizate ale CCD    Neamț. 

Amenințări: 

- fluctuația demografică, reducerea natalității, emigrarea; 

- tendința de scădere a interesului populației față de actul  educațional; 

 

DIRECȚII STRATEGICE ALE DEPARTAMENTULUI -MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RESURSEI UMANE - 2022- 2023 

 

 

Facilitarea accesului şi creşterea participării tuturor categoriilor de personal (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) la activităţile de perfecţionare şi 

formare continuă, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 
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Accesibilizarea în vederea formării și dezvoltării resurselor umane și prin participarea la programe și proiecte, finanțate de Comisia  Europeană, prin 

programe finanțate din fonduri structurale, granturi SEE și norvegiene, Banca Mondială etc., în vederea dezvoltării dimensiunii europene a educației în 

județul Neamț 

Obiective generale: 

Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie pe tot parcursul vieţii. 

Dezvoltarea unui sistem de perfecţionare şi formare continuă flexibil, orientat spre încurajarea obţinerii de performanţe. 

Îmbunătăţirea mecanismelor de informare şi consiliere a tinerilor din sistemul formal de educaţie, în vederea creşterii calităţii şi eficienţei educaţiei. 

Consolidarea capacităţii instituţionale a ISJ Neamț şi a parteneriatelor cu instituţiile furnizoare de formare. 

Obiective specifice: 

Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare continuă la nevoile specifice identificate în unităţile şcolare şi comunităţile locale. 

Dezvoltarea unor programe care să conducă la conştientizarea şi schimbarea atitudinii persoanelor şi instituţiilor implicate în favoarea creşterii 

motivaţiei participării la formare profesională continuă. 

Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în parcurgerea formelor/ etapelor de formare continuă. 

Diseminarea bunelor practici în domeniul activităților de formare continuă inovative, ce utilizează tehnologia actuală 

Valorificarea experienţelor pozitive de evoluţie profesională pentru realizarea unei inserţii profesionale eficiente prin asigurarea continuităţii şi 

complementarităţii între formarea iniţială şi formarea continuă. 

Dezvoltarea de parteneriate în direcţia ameliorării continue a calităţii resursei umane. 
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
Dezvoltarea resurselor umane 

I. Facilitarea accesului şi creşterea participării tuturor categoriilor de personal (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) la activităţile de perfecţionare şi 

formare continuă, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii 

II. Accesibilizarea în vederea formării și dezvoltării resurselor umane și prin participarea la programe și proiecte, finanțate de Comisia Europeană, prin 

programe finanțate din fonduri structurale, granturi SEE și norvegiene, Banca Mondială etc., în vederea dezvoltării dimensiunii europene a educației 

în județul Neamț 

  Obiectiv general - Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie pe tot parcursul vieţii 

 

Obiective 

specifice 

 

Activități/ acțiuni 

 

Termen 

 

Responsabili 

 

Resurse 

Modalități de evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

1. Armonizarea 

ofertei de servicii 

educaţionale şi formare 

continuă la nevoile 

specifice identificate în 

unităţile şcolare şi 

comunităţile locale 

 

 

 

1.1.Diagnoza  nevoilor de 

perfecţionare prin: 

aplicarea chestionarelor de nevoi 

inspecţiile în specialitate, tematice, 

speciale şi şcolare generale 

asistenţe şi interasistenţe şi 

valorificarea informaţiilor pentru 

proiectarea activităţilor de formare 

curentă în unităţile şcolare/centrele 

metodice/unităţi conexe IŞJ 

01.09.2022 

30.10.2022 

 

 

15.10.2022 

Inspector DRU 

Inspectori școlari, 

Metodişti CCD, 

Directori, 

Responsabili 

perfecţionare 

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 unităților 

școlare  

Calendarul activităţilor metodice  

Suplimentarea ofertei CCD 

Completarea și revizuirea 

documentelor  manageriale, după 

elementele de feeNtack din teritoriu 

1.2. Actualizarea instrumentelor de 

monitorizare la nivelul şcolilor, a 

formelor de perfecţionare parcurse şi 

a opţiunilor de formare, prin 

controale tematice 

30.10.2022 Comisia pentru 

mentorat didactic 

și formare în 

cariera didactică, 

 metodiști  

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ  

Situaţia perfecţionării în unitatea 

şcolară 
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 1.3. Valorificarea informaţiilor despre 

nevoile de formare pentru proiectarea 

activităţilor de formare curentă în 

unităţile şcolare/cercuri 

pedagogice/unităţi conexe IŞJ, prin:  

planurile activităţii de 

formare/dezvoltare profesională din 

unităţile şcolare;  

Oferta  C.C.D.  

15.10.2022 

         

     

 

20.01.2023 

Inspector   

perfecţionare  

Inspectori şcolari   

Responsabili 

cercuri pedagogice 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Numărul şi tematica 

activităţilor  

Număr participanţi  

Chestionare de 

evaluare a activităţilor 

1.4. Cuprinderea cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar în 

stagii de informare şi formare 

privind: evaluarea competenţelor 

lingvistice şi digitale, a diferitelor 

forme de evaluare 

01.11.2022 

19.01.2023 

aprilie 2023 

 

Inspectori școlari 

 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Nr. participanţi raportat 

la necesar 

1.5. Diversificarea modalităţilor de 

formare curentă pentru managerii 

şcolari prin: 

 -organizarea şedinţelor cu directorii 

sub forma unor ministagii de formare 

prin metode interactive  

 -organizarea de stagii de formare 

privind descentralizarea și asigurarea 

calităţii; 

-organizarea de stagii de formare 

privind problemele legate de 

implementarea legislației în vigoare 

începând 

cu 

noiembrie 

2022 

Inspectori 

management,  

Inspector  

dezvoltare resurse 

umane 

director CCD 

 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Centre/activităţi de 

formare 

 

Analiza chestionarelor 

de evaluare a 

activităţilor 
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 1.6. Organizarea de stagii de formare 

a secretarelor și contabililor din 

unitățile școlare, pe problematica 

gestionării documentelor şcolare 

 

începând 

cu nov. 

2022 

Inspectori  

management,  

Inspector  

dezvoltare resurse 

umane  

Director CCD 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Centre/activităţi de 

formare 

Analiza chestionarelor 

de evaluare a 

activităţilor 

1.7. Îndrumarea şi monitorizarea 

activităţii responsabililor Comisiei 

pentru mentorat didactic și formare în 

cariera didactică  din unităţile şcolare 

31.10.2022 

15.03.2023 

10.06.2023 

 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Consfătuiri și activități 

de formare și informare 

2. Dezvoltarea unor 

programe care să conducă 

la conştientizarea şi 

schimbarea atitudinii 

persoanelor şi instituţiilor 

implicate în favoarea 

creşterii motivaţiei 

participării la formare 

profesională continuă  

 

 

 

 

 

2.1 Informarea cadrelor didactice de 

către inspectorii de specialitate cu 

privire la modalităţile de dezvoltare 

profesională, formare iniţială, 

formare continuă și evoluție în 

carieră 

Conform 

graficului 

cercurilor 

pedagogice 

Inspectori 

școlari, 

Responsabili 

cercuri 

pedagogice 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Creșterea cu 10% a 

numărului activităţilor 

cu această tematică 

2.2.Articole în cadrul revistelor de 

specialitate de la nivelul județului, 

prin diseminarea inovaţiilor 

pedagogice, anunţarea tematicii 

cercurilor pedagogice, prezentarea 

ofertei de formare a CCD, a 

exemplelor de bună practică 

 5- 6 articole 

anual 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane  

Director CCD 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Reviste de specialitate 
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 2.3. Seminarii de formare cu metodiștii 

pe specialități și metodiștii CCD pentru  

actualizarea documentelor și diseminarea 

exemplelor de bună practică 

Formarea metodiștilor IȘJ conform 

precizărilor metodologice 

Curs de formare în problematica evaluării 

pentru definitivat și titularizare 

Curs de pregătire al debutanților pentru 

definitivat 

03.11. 2022 

iunie 2023 

 

noiembrie 2022-  

 

 

 

mai 2023 

Inspector  

dezvoltare resurse 

umane 

 

 

 

director CCD, 

formatori 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Două seminarii / cca 

200 de cadre didactice 

formate 

Noiembrie-decembrie 

2022, cca.250  cadre 

didactice 

 

 

cursuri acreditate CCD 

cursuri avizate CCD 

 

2.4. Reactualizarea site-ului IŞJ – 

departamentul perfecţionare/formare 

continuă 

permanent Inspector  

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățămâ

nt 

Pagina perfecţionare 
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3.  

Stimularea şi 

valorificarea 

interesului cadrelor 

didactice în 

parcurgerea formelor/ 

etapelor de formare 

continuă 

 

3.1. Elaborarea materialelor pentru 

instrumentarea activităţii de organizare a 

parcurgerii etapelor de formare continuă 

septembrie- 

octombrie 

2022 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Calendarul 

perfecţionării 

3.2.  Planificarea şi monitorizarea 

realizării inspecţiilor pentru susţinerea 

gradelor didactice urmărind asigurarea 

continuităţii îndrumării metodice şi de 

specialitate 

noiembrie 2022 

  iunie 2023 

Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Baza de date pentru 

grade didactice 

3.3.Stagii de organizare şi instrumentare a 

activităţii cadrelor didactice metodiste: 

-Etapele şi instrumentele inspecţiilor 

pentru obţinerea gradelor didactice; 

-Valorificarea raportului de inspecţie în 

proiectarea etapelor de formare; 

 

1-10.10.2022 

 

06.03.2023 

Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Etapele inspecţiei 

 Repere pentru raportul 

de inspecţie 

3.4. Evaluarea metodiștilor și selecţia 

cadrelor didactice metodişti ai IŞJ 

01.09.2022-

30.10.2023 

Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane.  

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Verificarea și 

completarea bazei de 

date 

3.5. Realizarea înscrierilor pentru 

susţinerea gradelor didactice; 

 

1-31.10. 2022 

 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Baza de date pentru 

grade didactice 

3.6. Verificarea şi transmiterea 

documentelor pentru înscrierea la gradele 

didactice către centrele universitare  

15.11.2022 

15.01.2023 

15.06. 2023 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

 Baza de date pentru 

grade didactice/ 

borderouri 
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 3.7. Înregistrarea rezultatelor la 

examenele pentru susţinerea 

gradelor didactice  

30.10. 2022 Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Baza de date pentru 

grade didactice 

3.8. Monitorizarea corelaţiei între 

rezultatele  inspecţiilor şi cele ale 

examenelor de susţinere a gradelor 

didactice; 

decembrie 

2022 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Baza de date pentru 

grade didactice/Studiu 

de analiză 

3.9. Înscrierea cadrelor didactice 

pentru examenul de definitivat, 

înscrierea candidaților în aplicație, 

derularea inspecțiilor speciale, 

completarea dosarelor,  susținerea 

examenului 

Derularea cursului de pregătire a 

debutanților și a cadrelor didactice 

înscrise la definitivat 

noiembrie 2022-

iulie 2023 

 

 

 

 

aprilie-mai 2023 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

 

 

IDRU 

director CCD 

formatori 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Baza de date, aplicația 

electronică 

 

 

 

Baza de date 

3.10. Diseminarea informaţiilor 

privind oferta de programe de 

perfecţionare periodică prin: 

 -întâlniri periodice cu responsabilii 

cu perfecţionarea; 

 -în cadrul şedinţelor cu directorii; 

 

septembrie 2022 

 

 

martie 2023 

 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Note de probleme 

3.11. Constituirea bazei de date 

informatizată pentru organizarea 

perfecţionării periodice 

nov. 2022 

febr. 2023 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Metodişti CCD 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Baza de date a 

serviciului 

perfecţionare al IŞJ 

3.12. Organizarea grupelor pentru 

perfecţionarea periodică obligatorie 

în funcţie de oferta de formare 

octombrie 

2022 

febr. 2023 

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

Înscrieri pe programe 
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locală Metodişti CCD 

 

 

 

 

 

unitățile de 

învățământ 

3.13. Sprijinirea elaborării 

documentelor de solicitare a 

acreditării pentru noi ofertanţi 

locali de formare / noi programe de 

formare (C.C.D., instituţii 

universitare etc)  

permanent Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane,  

Metodişti CCD 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Număr noi acreditări 

3.16. Actualizarea bazei de date 

privind formatorii regionali şi 

naţionali, consiliul consultativ al 

IȘJ 

30.11.2022 Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Baza de date 

4. Valorificarea experienţelor 

pozitive de evoluţie 

profesională pentru realizarea 

unei inserţii profesionale 

eficiente prin asigurarea 

continuităţii şi 

complementarităţii între 

formarea iniţială şi formarea 

continuă 

4.1. Stabilirea reţelei de practică 

pedagogică şi nominalizarea 

mentorilor pentru practica 

pedagogică, în scopul asigurării 

calităţii formării iniţiale 

Stabilirea delegaților IȘJ pentru 

susținerea inspecțiilor speciale de 

gradul I 

octombrie 

noiembrie 

 2022 

Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Revalidarea 

protocolului de 

colaborare 

4.2.Diversificarea formelor de 

colaborare cu organizatorii practicii 

pedagogice pentru eficientizarea 

formării iniţiale 

octombrie 

noiembrie 

2022 

Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Revalidarea 

protocolului de 

colaborare 
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4.3. Consilierea de specialitate, 

metodică şi psihopedagogică 

pentru cadrele didactice 

necalificate 

permanent Inspectori de 

specialitate,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane, metodişti 

IŞJ 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

revalidarea 

Protocolului de 

colaborare 

5. Dezvoltarea de 

parteneriate în direcţia 

ameliorării continue a 

calităţii resursei umane 

 

5.1. Diversificarea formelor de 

colaborare cu CCD, cu furnizorii 

de programe de formare acreditaţi 

de CNFP pentru eficientizarea 

valorificării optime a resurselor 

umane 

octombrie 2022 Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ și 

CCD 

Protocol de colaborare 

5.2. Consilierea cadrelor didactice 

pentru a participa la programe de 

conversie profesională, 

postuniversitare 

Permanent Inspectori școlari,  

Inspector 

dezvoltare resurse 

umane 

Legislația în 

vigoare 

Comunicări cu   

unitățile de 

învățământ 

Creșterea cu 5% a nr. 

cadrelor didactice 

participante la 

programe de conversie  
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X. DOMENIUL MANAGEMENT – PROIECTE EDUCAȚIONALE 
            

ARGUMENT 

Domeniul management - proiecte educaționale, nu vizează doar monitorizarea proiectelor implementate la nivelul județului Neamț, ci și stabilirea unor 

direcții de acțiune privind consolidarea dimensiunii europene a educaţiei, prin creşterea capacităţii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, a unităților conexe și 

unităților de învățământ de a accesa fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei. Aceste direcții de acțiune sunt: 

I. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Susținerea unităților de învățământ din medii defavorizate în vederea scăderii numărului situaţiilor de părăsire timpurie a şcolii/ abandonului şcolar şi a 

riscului de analfabetism funcțional prin realizarea de proiecte educaționale. 

II. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Dezvoltarea culturii digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului şi managementului şcolii prin implementarea de proiecte 

educaționale. 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor, prin implementarea de proiecte educaționale. 

IV. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin responsabilizarea şi întărirea rolului managementului şcolilor. 

Asigurarea sprijinului managerilor unităţilor de învăţământ, în vederea dezvoltării instituţionale prin proiecte educaționale. 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

Implementarea de proiecte și programe educaționale în vederea abilitării curriculare a cadrelor didactice, din perspectiva noului curriculum și a educației 

centrate pe elev. 

VI. Promovarea educaţiei nonformale, ca oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării antreprenoriatului/civismului, 

voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică prin proiecte educaționale. 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi educaţia adulţilor 

Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor prin proiecte educaționale. 

Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi 

profesională. 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Corelarea demersurilor I.S.J. cu politicile M.E., în vederea compatibilizării învăţământului românesc, cu particularităţile sale, cu învățământul european. 

Dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, finanțate prin Programul Erasmus+, POCU, POC, SEE&granturi norvegiene etc. 

Promovarea dimensiunii europene a educației, în contextul noului Regulament privind programul Erasmus 2021-2027.  

Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, mentenanţei şi suportului TIC în vederea 

digitalizării educației. 
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VALORILE împărtășite și promovate de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț sunt valori europene:  

• Principiul egalității de șanse, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general 

valabile: adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie;  

• Motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, conceptul de dezvoltare durabilă în scopul profesionalizării resursei umane din educație, a 

dezvoltării de competențe cheie la profesori și elevi;  

• Cooperarea directă a instituțiilor din domeniul educației, a profesorilor, elevilor și părinţilor cu reţele şcolare naţionale şi internaţionale; 

• Dialogul intercultural pentru educarea, instruirea, formarea spirituală, multiculturală şi transmiterea valorilor şi modelelor europene întregii 

comunității educaționale. 

 Pornind de la premiza asigurării egalității de șanse și a unei educații de calitate, Inspectoratul Școlar Județean Neamț urmărește să reducă inechitățile în 

educația din județul Neamț, să asigure acces la educație de calitate pentru toate categoriile de beneficiari -preșcolari, elevi, tineri, cadre didactice, părinți, adulți, 

etc. Pentru aceasta își centrează demersurile strategice pe următoarele direcții:  

- dezvoltare de competențe relevante la elevi și profesori prin dezvoltarea unor programe suport de educație, ca alternativă la învățământul formal,  

- reintegrare în sistemul de educație a celor care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea de programe de tip „A Doua Șansă”,  

- profesionalizarea cadrelor didactice pe multiple domenii de competență prin activități de formare și dezvoltare profesională, furnizare de servicii 

integrate de educație și consiliere, pentru a asigura cadrul de prevenție și susținere a elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii,  

- asigurarea unei infrastructuri care să permită utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare și învățare în cadrul școlii și în afara ei. 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț are permanent în vedere dezideratul de a-și dezvolte capacitatea instituțională de a atrage fonduri europene prin 

implementarea de proiecte inovative, astfel încât cazurile și riscurile de abandon școlar în județul Neamț să se reducă cât mai mult posibil, elevii să beneficieze 

de programe educaționale care să le crească motivația și performanțele școlare, cadrele didactice să beneficieze de oportunități cât mai diverse de dezvoltare 

profesională, părinții elevilor să beneficieze de informare, sprijin și consiliere în problemele cu care se confruntă, unitățile școlare să-și modernizeze resursele 

didactico-materiale la standarde ultramoderne, iar comunitatea să beneficieze de creșterea nivelului și a standardelor de educație.  

 Misiunea domeniului management – proiecte educaționale este orientată spre dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în unităţile de 

învăţământ/instituții conexe din judeţul Neamţ prin participare la programe comunitare finanţate de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+, Programe 

finanţate din fonduri structurale (POCU, POR etc.), Programul de dezvoltare locală – FRDS, granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială, etc. 

 Dezvoltarea de proiecte educaționale europene contribuie la dezvoltarea de noi competențe pentru elevi și cadre didactice, pentru părinți, parteneri 

educaționali din instituțiile publice, cu scopul de a sprijini și integra în fiecare instituție educațională din sistem bunele practici europene, asigurând astfel 

dezvoltarea personalităţii elevului/tânărului pentru a răspunde următoarelor patru tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a crea/inova, învață pentru 

a performa, învaţă pentru a te integra în comunitate. 
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Ţinte strategice:  

Tinta strategică 1: Coordonarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui învățământ de calitate la nivelul județului. 

Tinta strategică 2: 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 6 unități de învățământ din judeţul Neamţ în anul școlar 

2022-2023, care vor accesa  finanțări nerambursabile. 

IP 2 Implementarea de proiecte cu finanţare externă în cel puţin 14 unităţi de învăţământ/ instituții conexe din judeţul Neamţ în anul școlar 2022-2023, 

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); 

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 celor 7 școli din zona de 

responsabilitate 

 

 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.  
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Elaborarea Planului managerial pentru anul şcolar 2022-2023 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/ PNDL 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 preocupărilor şcolilor pentru obţinerea statutului de Şcoală 

Europeană. 

- Un management instituţional slab motivat 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; 

- Insuficienta dezvoltare a competenţelor de inițiere/ scriere/ 

implementare a proiectelor în rândul cadrelor didactice; 

- Slaba capacitate a școlilor mici din mediul rural de a accesa și 

implementa proiecte cu finanțare nerambursabilă datorită numărului mic de 

cadre didactice și a faptului că acestea au norma în mai multe școli; 

 

 

 

Amenințări Oportunități 

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

lista proiectelor neaprobate sau de așteptare urmare bugetului insuficient, ceea ce îi 

poate descuraja pe aplicanți; 

 

- 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); 

- Set 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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DOMENIUL 

 

OBIECTIVE 

 

ACTIVITATI 

 

TERMEN 

 

RESPONSABIL 

 

INDICATORI 

 

 

 

Dezvoltare 

instituţională 

 

 

 

Evidențierea la nivel 

local a activității 

compartimentului 

 

Completarea bazei de date locale cu informații 

referitoare la proiectele derulate anterior și ce 

urmează a fi implementate 

Realizarea şi distribuirea de materiale 

promoţionale şi de prezentare a activităţii în 

şcolile din judeţ 

Diseminarea bunelor practici în scrierea și 

implementarea proiectelor și programelor 

comunitare la nivelul județului 

Noiembrie 2022 

 

permanent 

 

permanent 

 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

europene 

 

 

 

 

Baza de date 

 

Materiale distribuite 

 

Liste participanți 

 

 

Resurse materiale 

Asigurarea 

condițiilor materiale 

pentru buna 

desfășurare a 

activității 

Realizarea la nivelul fiecărei școli din județ a 

unor spații cu informații privind finanțărilor 

externe, prin diferite programe: Programul 

Operațional Capital Uman, Erasmus+, 

SEE&granturi norvegiene, Programul de 

dezvoltare locală – FRDS, BancaMondială etc. 

și programele în domeniul educației și formării 

profesionale ale Ministerului Educației; 

Semestrul I 

Semestrul al II-

lea 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale  

Directori 

Responsabil proiecte 

din școli 

 

panouri informative 

Eficientizarea 

sistemului 

informational si a 

circulației 

informației 

- informarea curentă a directorilor unităților de 

învățământ și a responsabililor de proiecte 

privind oferta programelor comunitare și 

variatele oportunități de finantare; 

- accesibilizarea informației pentru publicul 

țintă, diseminarea informațiilor la zi referitoare 

la programele comunitare în domeniul 

educației și formării profesionale, accesarea 

fondurilor europene și oportunitățile de 

finanțare și transmiterea în unitățile de 

învățământ; 

permanent Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale  

și coordonatorii de 

proiecte din unitățile 

școlare 

 

 

Nr. de cadre 

didactice 

/responsabili/ 

directori informați 
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Resurse umane 

Stabilirea echipelor 

de proiect la nivelul 

unităților de 

învățământ  

Promovarea  

proiectelor naționale 

și internaționale în 

școli 

Formarea cadrelor 

didactice din județ 

pe problematica 

scrierii propunerilor 

de finanțare și a 

managementului de 

proiect 

 

- actualizarea/numirea în fiecare școală din 

județ a unui responsabil proiecte; formarea 

echipelor de proiect care să țină permanent 

legătura cu inspectorul de specialitate în 

vederea accesării de surse de finanțare; 

- realizarea de seminarii și întâlniri cu scopul 

promovării proiectelor naționale și 

internaționale în școli; 

- desfășurarea de seminarii de formare pentru 

cadrele didactice pe tematica scrierii 

propunerilor de finanțare și a managementului 

de proiect, în colaborare cu Casa Corpului 

Didactic sau alt furnizor de formare; 

- acordarea de consiliere și consultanță pentru 

identificarea de parteneri pentru școli ce 

doresc să inițieze proiecte, precum și pentru 

potențialii beneficiari și pentru cei care sunt 

parteneri sau coordonatori de proiecte aflate în 

derulare, precum și pentru întocmirea unei 

aplicații sau a unei cereri de finanțare cu 

fonduri europene . 

Octombrie-

noiembrie 2022 

 

 

4 pe an școlar 

 

Noiembrie 2022 - 

Mai 2023 

Conform 

calendarului 

activităților 

metodice al CCD 

 

 

Permanent 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

 

 

 

 

Baza de date 

 

 

 

 

 

Liste cu participanți 

 

 

Nr. de beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte si programe 

comunitare 

Creșterea ratei de 

participare a 

instituțiilor de 

învățamânt la 

programele 

comunitare de 

cooperare în 

domeniul educației 

și formării 

profesionale 

 

- Informarea periodică şi ritmică cu privire la 

apeluri, ghiduri, parteneri, documente și 

instrumente specifice programelor: Erasmus+/ 

Serviciul Eurodesk/ POCU/ POC/ SEE/ FRDS 

etc. 

- întâlniri cu echipele de proiect din școli 

privind creșterea capacității instituționale 

pentru a răspunde eficient noilor 

responsabilități determinate de implementarea 

programelor comunitare, valorificarea 

rezultatelor proiectelor deja implementate; 

- activități practice de căutare de parteneri 

 

Permanent 

 

 

conform 

termenelor limita 

 

periodic 

Inspectori şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale  

 

 

 

 

 

 

Mesaje transmise 

pe e-mail/ site ISJ. 

Actualizare 

informații site ISJ  

Întâlniri de 

informare, flayere, 

afișe, materiale 

promoționale 

Număr de 

evenimente 

desfășurate 
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Promovarea 

dimensiunii 

europene în educație 

europeni pe internet; 

- monitorizarea proiectelor aflate în derulare, 

conform programului și ghidurilor de 

monitorizare specifice fiecarui tip de proiect în 

parte, prin colaborare cu M.E., AMPOCU, 

A.N.P.C.D.E.F.P.; 

- organizarea și monitorizarea activităților de 

diseminare a cunoștințelor, metodelor si 

practicilor pedagogice noi însușite de profesori 

prin participarea la cursuri de formare 

continuă prin programul ERASMUS + sau alte 

programe 

 

 

conform 

graficului 

 

 

 

directorii unităților 

de învățământ, 

responsabilii de 

proiecte 

 

 

 

Liste participanti 

Grafic monitorizare 

proiecte Erasmus + 

 

Instrumente de 

monitorizare 

aplicate 

 

 

 

Sistemul de 

Monitorizare și 

Evaluare 

Realizarea 

monitorizării și 

evaluării proiectelor 

în curs de 

implementare 

- monitorizarea activităților desfășurate în 

cadrul proiectelor europene și a diseminării 

rezultatelor - proiectarea/realizarea/ aplicarea 

de instrumente de monitorizare și evaluare; 

-  elaborarea de rapoarte de monitorizare și a 

notelor de control către unitățile școlare și 

cadrele didactice monitorizate. 

permanent 

 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

directorii unităților 

de învățământ 

Nr. de rapoarte de 

monitorizare 

încheiate/ informări 

 

 

 

Parteneriate 

Asigurarea 

comunicării 

eficiente cu 

instituțiile județene 

și naționale 

 

- diversitatea modalităților de colaborare cu 

unitățile de învățământ 

- colaborarea cu ME – participare la solicitări 

și transmiterea la timp a rapoartelor 

- stabilirea de parteneriate cu instituții 

județene, ONG-uri pe teme de educație si 

învățământ 

- facilitarea găsirii de parteneri - instituţii 

şcolare din UE - pentru unităţile de învăţământ 

interesate de cooperarea internaţională prin 

proiecte  

permanent Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Parteneriate 

încheiate 

Baza de date 
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T1/ Monitorizarea 

implementării politicilor 

educaționale naționale 

pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate la 

nivelul celor 7 școli din 

zona de responsabilitate 

Realizarea inspecțiilor 

tematice/ inspecțiilor 

generale  

Conform 

graficului ISJ 

pentru anul 

școlar 2022-

2023 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

-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 

activităţii desfaşurate în 

compartimentul Proiecte 

Educaţionale 

 

 

 

 

 

 

Realizarea prognozei 

activitaţilor care se 

desfaşura în 

compartimentul Proiecte 

Educaţionale 

Septembrie -

octombrie 

2022 

 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

-bază de date cu 

informaţii 

referitoare la 

proiectele derulate 

în anul școlar 2021-

2022 

-centralizator 

participanţi 

concursuri şi 

competiţii şcolare 

 

-centralizator 

sesiuni de formare/ 

informare pe zone 

-analiza SWOT a domeniului 

 

-raport de activitate- proiecte 

educaţionale 

 

-plan de măsuri de îmbunătăţire a 

activităţilor domeniului 

management - proiecte 

educaţionale 

-plan managerial operațional 

pentru anul școlar 2022-2023 

-Plan de dezvoltare european 

PDE/ Stategia proiecte 

educationale pentru revizuită 

-bază de date cu informaţii 

referitoare la proiectele în 

derulare și care urmează a fi 

derulate în anul şcolar 2022-2023 

-consiliu consultativ pentru 

proiecte educaționale 

- grafic de monitorizare proiecte 

T1/ Dezvoltarea şi 

promovarea spiritului 

Informarea periodică şi 

ritmică cu privire la 

An şcolar 

2022-2023 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

-apeluri, ghiduri, 

parteneri, 

Mesaje transmise pe e-mail  

Actualizare infromații site ISJ  
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european la nivelul 

comunităţii şcolare şi 

locale, asigurarea şanselor 

egale la educaţie  şi 

formare a beneficiarilor 

educaţiei (elevi, tineri, 

cadre didactice, adulţi, 

părinţi); 

 

apeluri, ghiduri, parteneri, 

documente și instrumente 

specifice programelor: 

Erasmus+/ Serviciul 

Eurodesk/ POCU/ 

SEE&norvegiene etc. 

educaţionale 

 

documente și 

instrumente 

specifice 

programelor: 

Erasmus+/ 

Serviciul Eurodesk/ 

POCU/ 

SEE&norvegiene 

Materiale de promovare 

Ţ7/ 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; 

Consiliere pentru găsirea 

de parteneri - instituţii 

şcolare din UE - pentru 

unităţile de învăţământ 

interesate de cooperarea 

internaţională prin 

proiecte în cadrul noului 

program pentru perioada 

2014-2020 al Comisiei 

Europene, Erasmus+, 

SEE etc. 

 

Octombrie 

2022-februarie 

2023 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Consiliul 

consultativ pentru 

proiecte 

educaţionale 

-platforme de 

asistență 

informatică -

eTwinning, School 

Education 

Gateway, Platforma 

electronică pentru 

învățarea în rândul 

adulților în Europa 

(EPALE) și 

Portalul european 

pentru tineret 

 

-bază de date cu potenţiali 

parteneri 

-întâlniri de lucru pentru 

dezvoltarea de oportunități  

Ţ7/ Creşterea iniţiativei 

unităţilor de învăţământ din 

judeţul Neamţ pentru 

realizarea de parteneriate în 

vederea elaborării/ 

implementării de proiecte 

prin programe europene, 

Organizarea de activităţi 

de informare pentru 

elaborarea proiectelor, 

completarea dosarelor de 

candidatură, 

managementul de proiect 

în cadrul programelor 

Octombrie 

2022-februarie 

2023 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Consiliul 

consultativ pentru 

proiecte 

Spaţiul special în 

unităţi de 

învăţământ  

 

Echipamente 

 

Reprezentanţi ai 

-3 sesiuni de formare/ informare 

pe zone (zona Roman, zona 

Târgu-Neamţ, zona Piatra-Neamț) 

Cel puţin 150 de participanţi în 

total 
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care să contribuie la 

reducerea ratei de părăsire 

timpurie a şcolii, la 

prevenirea abandonului 

şcolar şi la creşterea 

performanţelor elevilor şi 

ale cadrelor didactice; 

comunitare (Erasmus+, 

SEE, POCU, POR, 

documente de mobilitate/ 

documente Europass/ 

Youthpass/portofoliul etc. 

educaţionale Consiliului 

consultativ 

Ţ7/ 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 cursuri de 

formare în vederea scrierii 

propunerilor de proiecte 

finanţate din fonduri 

europene 

Octombrie 

2022-februarie 

2023 

Inspectorii şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Consiliul 

consultativ pentru 

proiecte 

educaţionale 

 

CCD Neamţ sau 

alţi furnizori de 

formare 

 

Spaţiu în unităţi de 

învăţământ  

Echipamente 

Formatori 

Reprezentanţi ai 

Consiliului 

consultativ 

 

-cel puţin 20 de participanţi 

Ţ1/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, 

Diseminarea şi 

exploatarea rezultatelor 

proiectelor implementate 

în unităţile de învăţământ 

din judeţul Neamţ 

(Erasmus + KA 1, KA 2, 

POCU, SEE, etc) 

Decembrie 

2022  -Iunie 

2023 

 

 

Inspectori şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Directori/directori 

adjuncți 

Responsabili de 

proiecte 

8 unități școlare 

beneficiare care au 

implementat 

proiecte 

8 unități școlare 

beneficiare care nu 

au implementat 

4 unități școlare beneficiare în 

perioada octombrie 2022-

februarie 2023  

4 unități școlare beneficiare în 

perioada martie-iunie 2023 

8 activităţi organizate 
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formării și tineretului educaţionale la 

nivelul școlii 

proiecte 

8 responsabili de 

proiect 

8 seturi de livrabile 

Cel puţin 100 de participanţi 

 

8 portofolii şcoli 

Ț1/ 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); 

 

Organizarea de 

concursuri, ediția 2023, 

care valorizează 

activitatea şi rezultatele 

proiectelor: 

• 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 

Martie – iulie 

2023 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

Consiliul 

consultativ pentru 

proiecte 

educaţionale 

 

Directori/directori 

adjuncți 

 

Responsabili de 

proiecte 

educaţionale la 

nivelul școlii 

6 seturi de livrabile 

participante la 

Concursul Judeţean 

“Made for Europe” 

Sala de festivităţi 

Colegiul Tehnic 

Forestier  

Colegiul Tehnic 

”Gheorghe 

Cartianu”  

Colegiul Național 

de Informatică, 

Echipamente 

Diplome 

 

Cel puțin 6 unităţi şcolare vor 

participa la etapa județeană a 

Concursului Judeţean Made for 

Europe - 2023 

Cel puțin  3 portofolii depuse 

pentru a participa la Concursul 

național pentru obținerea titlului 

de Școala Europeană – 2022 

Cel puțin 2 titluri de Școala 

Europeană 

Cel puţin 8 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 

 Școala de vară - transfer 

de bune practici legate de 

mobilitate în spaţiul 

European şi scrierea de 

Iulie – 

August 2023 

Directorii de școli 

Consiliul de 

Administrație  

Spaţiu organizare -

Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox 

"Veniamin 

-Școală de vară  

- Ateliere de scriere de proiecte de 

mobilități – parteneriate strategice 
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locale, asigurarea şanselor 

egale la educaţie şi formare 

a beneficiarilor educaţiei 

(elevi, tineri, cadre 

didactice, adulţi, părinţi); 

 

proiecte care vizează 

mobilitățile pentru elevi, 

cadre didactice, tineri, 

adulţi 

 

Partenerii de la 

nivelul comunității 

ONG-uri care 

sprijină integrarea 

elevilor în educație 

Costachi" M-rea 

Neamț/ Centrul de 

formare Târgu-

Neamț 

Resurse umane –

inspectori şcolari 

proiecte 

educaţionale/ 

Consiliul 

consultativ pentru 

proiecte 

educaţionale 

Resurse financiare -

Proiect Consiliul 

Judeţean 

pentru elevi și cadre didactice 

-Liste participanți 

Ţ7/ 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 

ME, AMPOCU, 

ANPCDEFP etc.: 

-Proiecte finanțate 

prin Programul 

Erasmus+, granturi 

SEE & norvegiene 

/FRDS etc.; 

-Proiecte  finanţate 

din fonduri structurale 

–POCU/ POC/ POIM; 

-împrumut al Băncii 

Mondiale - Proiectul 

An şcolar 

2022-2023 

Inspectori şcolari 

pentru proiecte 

educaţionale 

europene 

 

Directori /directori 

adjuncți 

Coordonatori de 

proiecte  

Responsabili 

proiecte din școli 

1 grafic de 

monitorizare  

1 set de instrumente 

de monitorizare 

8 rapoarte de monitorizare în 

periaoda octombrie 2022-

februarie 2023 și 8 rapoarte de 

monitorizare în perioada martie-

iulie 2023 pentru proiecte 

implementate la nivelul județului 

4 mobilități granturi SEE 

8 mobilități în cadrul acreditării 

ISJ în calitate de consorțiu cu 11 

școli partenere  

9 proiecte ISJ Neamț, ca 

beneficiar și/sau partener: 

1. Șansa la educație, viitor 

asigurat (SEVA), 74/6/18/107590 
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pentru învățământul 

secundar-ROSE, 

Planificarea 

monitorizării; 

-proiecte - eTwinning; 

- Acreditatea ISJ 

Neamț pe domeniul 

școlar și educația 

adulților prin programul 

Erasmus+ 

- Digitalizarea 

școlilor din județul 

Neamț prin dotare cu 

echipamente IT  

 

2. ADS - Ameliorare. Dezvoltare. 

Succes, cod SMIS 132947 

3.LOCAL ADULT EDUCATION 

POLICY - LEAP, 2020-1-SK01-

KA204-078381 

4. CREATE2Evaluate, 2020-1-

DE02-KA204-00007488 

5. Zest4Edu - O nouă perspectivă 

în educație 

6.Pedagogie experiențială 

7. EDURIGHTS4GIRLS – Acces 

egal la educatie 

8. SPECIAL: Supporting and 

Promotion EntreComp through 

Innovative Advanced Learning 

9.ACREDITARE ISJ Neamț 
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XI. DOMENIUL MANAGEMENT – ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
 

Conform  Programului  de  guvernare  2020  –  2024,  Cadrului  strategic  pentru  cooperarea  europeană  în  domeniul  educaţiei  şi  formării 

profesionale,  precum  și  Strategiei  Europa  2020, învăţământul  preuniversitar  românesc  implementează  obiective  strategice  cu  finalitate  de  lungă 

durată (2024): 

- modernizarea sistemului de evaluare a calităţii în învăţământul general; 

- eficientizarea procesului educaţional prin punerea în aplicare a educaţiei centrate pe copil şi a principiului asigurării relevanţei pentru creştere 

şi dezvoltare personală, socială şi profesională; 

- sporirea accesului la educaţia de calitate pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară; 

- reducerea ratei de abandon şcolar timpuriu şi creşterea procentului de absolvenţi cu studii superioare din totalul populaţiei între 30 şi 34 de ani; 

- promovarea educaţiei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în activităţi cu caracter instructive - educativ; 

- asigurarea formării profesionale, bazate pe competenţe, în învăţământul vocaţional / tehnic şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii prin        

- dezvoltarea instrumentelor de asigurare a calităţii, prin promovarea parteneriatului dintre instituţiile de învăţământ - mediul de afaceri și prin                  

modernizarea programelor şi a reţelei de instituţii; 

- gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale; 

- reducerea abandonului şcolar; 

- formarea personalului din învăţământ prin programe POCU; 

- asigurarea normelor cu personal didactic titular în învățământ; 

- reducerea violenţei din şcoli; 

- programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul „A doua şansă”); 

- autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice; 

- adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum; 

 

Implementarea măsurilor care privesc accesul la educație, având ca reper Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii - 

constituie  prioritate în județul Neamţ, cu accentul pe: 

- dezvoltarea alfabetizării funcționale (abilitatea de a participa la lumea informației), a competențelor cheie și consolidarea formări 

cadrelor didactice; 
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- formarea cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES sau a celor care lucrează în comunități izolate; 

- consolidarea și extinderea diferitelor programe de prevenire și remediere, inclusiv a programului Școală după școală; 

- asigurarea unei oferte adecvate de programe educaționale de tipul „A doua șansă”; 

- crearea de sisteme de monitorizare pentru a surprinde efectul calitativ al inițiativelor pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii; 

- activități extracurriculare care au rol în creșterea motivației elevilor pentru a frecventa școala; 

- implicarea ONG-urilor și a societății civile (inclusiv a elevilor) în implementarea măsurilor de reducere a părăsirii timpurii a școlii. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

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 și 

material desfășurarea unor proiecte şi programe educative; 

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 şcolii 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 nesatisfăcătoare a abandonului şcolar în zonele socio-

economice defavorizate ale judeţului; 

• număr relativ mic de acțiuni/proiecte/programe vizând grupurile 

dezavantajate; 
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 • 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 

 

d) Relații comunitare 

• promovarea actului educaţional în comunitate şi societate prin mediatizarea 

activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, 

recitaluri,festivaluri, concursuri, competiţii, campanii, expoziţii tematice, 

emisiuniTV.); 

• buna funcţionare a parteneriatului educaţional şcoală – familie 

comunitatecu sprijinul organizaţiilor guvernamentale şi 

nonguvernamentale; 

• promovarea şi înţelegerea activităţii de voluntariat a cadrelor didactice 

elevilor şi părinţilor. 

 

• 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, dezinteres 

• 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 Amenințări 

 

• 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. 

 

• 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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OBIECTIVE GENERALE                                        OBIECTIVE SPECIFICE 

1.   Creşterea   calităţii   procesului   de   predare-

învăţare- evaluare     prin     realizarea     

obiectivelor     activităţilor extrașcolare  și  prin  

modernizarea  abordării  învățării  în context 

nonformal ; 

1.1. Asigurarea succesului școlar al elevilor prin diversificarea ofertei educaționale și 

prin implementarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și 

specificului local; 

1.2. Creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar la nivelul învăţământului 

preuniversitar prin implementarea de programe şi proiecte privind îmbunătăţirea 

disciplinei şcolare, prevenirea și combaterea fenomenului de violenţă. 

2. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție 

și la   nivelul   clasei   de   elevi      prin   aplicarea   

corectă   a modificărilor  legislative,  a  

regulamentelor  în  vigoare,  a ordinelor  M.E.,  

referitoare  la     activităţile  educative școlare și 

extrașcolare; 

2.1. Optimizarea activităților educative desfășurate în județul Neamţ, prin aplicarea 

corectă a legislației în vigoare referitoare la activităţile educative școlare și 

extrașcolare, la programele de „Consiliere şi orientare”, la activitățile specifice 

dirigintelui; 

2.2. Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către 

cadrele didactice  în  domeniul  activității  de  consiliere  școlară,  educative  școlare  și  

extrașcolare prin includerea în programe/activităţi de formare furnizate de Casa 

Corpului Didactic, 

Fundații pentru tineret, ONG-uri, instituții reprezentative din comunitate. 

 

3. Asigurarea unui sistem educaţional stabil, 

echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului 

Neamţ, prin sporirea accesului la educaţia de 

calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială 

şi a egalităţii şanselor, prin prevenirea şi reducerea 

fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, 

absenteism, prin aplicarea  principiilor de siguranță 

personală , ale educației pentru sănătate/educației 

civice/educației rutiere; 

3.1. Îmbunătățirea  frecvenței  preșcolarilor  și  elevilor  din  unitățile  de  învățământ 

preuniversitar, prin implementarea unor politici de reducere a absenteismului, a 

riscului de abandon școlat la nivelul învăţământului preuniversitar prin organizarea de 

activităţi atractive, extracurriculare, adecvate nevoilor reale ale elevilor, pentru 

creşterea motivaţiei de învăţare; 

3.2. Prevenirea influențelor negative asupra sănătății a nerespectării normelor de 

igienă   personală/de   grup   și   a     consumului   de   alcool   și   de   tutun,   prevenirea   

și combaterea consumului de droguri și a traficului de ființe umane; 

3.3. Dezvoltarea unei conduite și a unui comportament adecvat unui demers educativ 

de formare a unui cetățean european în cadrul activităților de consiliere și 

orientare ale claselor de elevi din învățământul gimnazial, liceal, profesional și 

postliceal. 
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4. Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie 

cu sistemele europene prin iniţierea şi derularea unor 

programe / proiecte care vizează creșterea 

performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice 

european prin activități de educație cultural-artistică și 

științifică. 

4.1. Popularizarea și aplicarea criteriilor estetice și morale în aprecierea valorilor 

naționale  și  universale  și  conservarea  identității  naționale  în  contextul  procesului  de 

globalizare; 

4.2. PRomovare a spiritului original, creativ și inovator prin abordarea 

pluridisciplinară, crossdisciplinară a activităţiilor extraşcolare 
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PLAN OPERAȚIONAL ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

Domeniu Curriculum și inspecție școlară 
  

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 2022 – 2023. 

-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 

Sept. 2022 

 

 

 

 

 

 

permanent 

Inspectorii școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

-Legislație 

-Documente 

-Metodologie 

-Realizarea mapei cu 

metodologiile 

specifice 

 

-Postarea 

informațiilor  pe site 

 

-Comunicarea în 

cadrul grupului 
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EducativNeamț.ro. 

-Prezentarea planurilor-

cadru, a programelor 

şcolare şi a direcţiilor de 

acţiune pentru anul școlar 

2022-2023.  

-Organizarea consfătuirii 

județene a coordonatorilor 

de programe şi proiecte 

educative. 

Octombrie 2022 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară și 

responsabilii de 

cercuri 

-Legislație 

-Documente 

-Metodologie 

-Monitorizarea 

realizării în școli a 

portofoliului 

coordonatorului de 

proiecte și programe 

/ comisia diriginților 

-Prezentarea raportului 

privind starea disciplinei la 

nivelul județului.  

-Analiză, dezbateri. 

Octombrie 2022 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

-Power-Point 

-Materiale 

informative 

-Raportul anual/ 

semestrial  

-Analiza rezultatelor 

obținute la concursurile 

naționale extrașcolare 

(CAEN/CAERI/ CAEJ 

2022-care s-au desfășurat) 

-Prezentarea publică a 

rezultatelor obținute în 

cadrul programului ”Școala 

Sept.- oct. 2022 

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 
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altfel” 

(Măsuri: identificarea 

modalităților pentru 

creșterea numărului de 

participanți la concursuri 

specifice, îmbunătățirea 

calității activităților) 

presă 

Monitorizarea 

realizării 

obiectivelor, 

conținuturilor şi 

aplicării 

curriculumului la 

„Consiliere şi 

Orientare”, din 

perspectiva aplicării 

programei 

”Consiliere si 

dezvoltare 

personală” 

-Responsabilitatea 

determinată de funcțiile de 

profesor consilier/diriginte, 

membru al comisiilor 

consultative specializate. 

-Informarea cadrelor 

didactice (site ISJ, site 

consilieri educativi etc.). 

Permanent 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

-Legislație 

-Documente școlare 

-Metodologie 

-Numărul 

informărilor și al 

inspecțiilor tematice 

realizate 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

 

 

 

-Legislație 

 

 

 

-Rapoarte de 

inspecții 

-Calificative acordate 
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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 -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 

și programe școlare și 

extrașcolare  

-Elaborare scrisoare 

 

 

 

Sept.- oct. 2022 

Inspectori școlari 

responsabili cu 

activitatea 

extrașcolară 

-Mape tematice -

Prezentare informare 

-Existența 

documentelor care 

dovedesc realizarea 

activităților 

-Proces-verbal 
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metodică privind activitatea 

de consiliere și orientare și 

cu privire la exigențele 

aplicării noului curriculum, 

disciplina Consiliere și 

dezvoltare personală. 

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 

 

 

 

 

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 
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orientarea școlară. 

-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. 

 

 

-Fişe de asistență 

 

 

-Ghidul electronic al 

dirigintelui 

 

Asigurarea accesului 

egal la educație 

pentru toți copii  

(îmbunătățirea 

calității demersului 

didactic astfel încât 

să se asigure șanse 

egale copiilor) 

-Organizarea procesului 

didactic respectând 

principiile educației 

individualizate şi 

personalizate. 

-Informarea, orientarea, 

consilierea şi dezvoltarea 

carierei elevilor.  

-Monitorizarea proiectării 

activității educative şcolare 

şi extraşcolare (includerea 

obiectivelor legate de 

activitatea educativă în 

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 
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documentele manageriale 

ale unităților școlare). 

-Consilierea profesorilor 

pentru proiecte şi programe 

educative şi a profesorilor 

diriginți. 

-Colaborarea cu specialiștii 

CJRAE. 

colectivelor de elevi, 

Includerea elevilor în 

forme de învățământ 

adecvate. 

 

                  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 

MEN 

-Realizarea de acțiuni 

tematice in conformitate 

cu graficul de control ISJ  

-Informări specifice 

postate pe site-ul 

www.isjneamt.ro și 

EducativNeamt.ro 

http://www.isjneamt.ro/
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-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 

formarea continuă a cadrelor   

didactice din județ şi a 

personalului cu funcții de 

conducere, îndrumare şi control 

 

 

-Analiza rapoartelor de 

inspecție şi a notelor de 

control din anul școlar 

2021-2022 

-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 

 

-Chestionare specifice 

administrate de către 

responsabilii cu 

perfecționarea, analiza 

SWOT 

Septembrie  - 

decembrie 

2022 

 

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 
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-Actualizarea bazei de date  

privind formarea continua 

-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 

2022 

 

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 - 

Decembrie 

2022- 

Ianuarie 2023 

 

Profesori 

metodiști 

 

Mentori 

-Corpul de metodişti ai 

inspectoratului şcolar 

format conform 

procedurii aprobate 

 

Programul de mentorat 

organizat şi desfăşurat 

pentru toţi debutanţii din 

judeţ 
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-Coordonarea şi monitorizarea 

evoluției în carieră a cadrelor 

didactice prin grade didactice de 

la Palat/cluburi ale copiilor 

-Proiectarea, planificarea şi 

organizarea înscrierilor la 

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. 

Octombrie 

2022 

 

 

Noiembrie 

2022 

Noiembrie 

2022 

Noiembrie 

2022 - 

ianuarie 2023 

Inspectorii şcolari 

pentru dezvoltarea 

resursei umane 

Directorii de 

şcoli 

-Toate dosarele de 

înscriere la gradele 

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  2023 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 

 

 



                       

                                                                                                                                                                   

75 
 

 

 

                   Domeniul funcțional  -  MANAGEMENT/ OPERAȚIONAL 

 

Obiective Activităţi / acţiuni Termen Responsabilităţi Resurse 

Modalităţi de evaluare/ 

indicatori de 

performanţă 

Asigurarea bunei 

proiectări şi organizarea 

optimă a activităţii 

compartimentului   

 

-Elaborarea planului 

managerial al 

compartimentului 

activitate extrașcolară  - 

pentru anul școlar 2022-

2023 

Septembrie 

2022 

 Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

-Documente 

legislative 

 

-Rapoarte de 

activitate 

-Plan managerial pentru 

activitate extrașcolară 

corelat cu Strategia ISJ şi 

cu Planul managerial al 

ISJ Neamţ 

-Elaborarea Raportului 

privind starea 

învățământului  nemțean, 

compartiment activitate 

extrașcolară,  pentru anul 

școlar 2022-2023 

Sept. 2022  Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

-Documente 

legislative 

 

-Dovezi ale 

activităților 

desfășurate 

-Rapoarte privind 

activitatea extrașcolara 

desfășurată în anul școlar 

2018-2019 (absenteism, 

violența școlară, 

activitate Palat/cluburi, 

programul național 

”Săptămâna Școala 

altfel” 
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-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 

-minim 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 

ME și ISJ Neamț 

Conform 

graficului 

ISJ 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară/ 

metodiști activitate 

extrașcolară 

-Metodologii 

 

 

 

-Număr inspecții  

 

-Note de control 

-Funcționarea 

corespunzătoare a 

activității Consiliului 

consultativ activitate 

extrașcolară 

-Elaborarea tematicii 

Consiliului consultativ 

activitate extrașcolară. 

-Asigurarea transparenței 

decizionale la nivel 

Septembrie 

2022 

 

Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

Membrii Consiliului 

consultativ 

-Regulamentul de 

funcționare a 

Consiliului 

consultativ activitate 

extrașcolară  

-Grafic, tematica 

-Procese verbale 

Consiliul consultativ 

activitate extrașcolară 
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judeţean Permanent 

 

 

-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 

2022 

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 

-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 
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nr. 123/2002 

-Stabilirea unui flux de 

comunicare facil între 

partenerii educațională în 

vederea derulării eficiente 

a activităților extrașcolare 

proiectate 

Permanent Inspectori  școlari 

pentru  activitate 

extrașcolară 

 

 -Număr de parteneriate 

existente 

-Număr de activități in 

parteneriat desfășurate 

-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 -Existenta 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  

 

-Directori de școli 

 

-Diriginți 

-Număr de activități 



                       

                                                                                                                                                                   

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Persoane interesate 

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 romii. 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 



                       

                                                                                                                                                                   

81 
 

 

ANALIZA SWOT 

 

          PUNCTE TARI 

- Încadrare realistǎ; 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;  

- Activitatea de evaluare şi asigurare a 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.  
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          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 ME; 

- 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, biserica, 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 U.E.;  

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

 

AMENINȚĂRI  

- Reticența părinților elevilor de s-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; 

- Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor; 

- Scǎderea populaţiei şcolare;  

- Menţinerea discrepanţelor între formele de evaluare practicate la nivelul învăţǎmântului primar, gimnazial şi liceal. 
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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 standardele 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 Responsabili Resurse Indicatori de performanţă 

1 -Verificarea modului 

de realizare a 

recensământului 

copiilor rromi 

 

- participarea la 

recensământul copiilor din 

comunităţile compacte de 

rromi 

30.01.2023 

 

- directori 

 

 

-directori 

-cadre 

didactice 

- toţi copii din tranşele de 

varstă curente vor fi cuprinşi, 

conform prevederilor, în 

învăţământul obligatoriu 

Verificarea prin sondaj a 

recensământului copiilor 

rromi în judeţ 

- 13.02.2023 - inspector 

pentru rromi 

-inspectori 

pentru rromi 

-directori 

 

- Recoltarea de 

date privind 

evoluţia şcolară a 

elevilor rromi 

 

- Informări semestriale ale 

unităţilor şcolare ce au în 

evidenţă elevi rromi, 

referitoare la evoluţia şcolară 

a acestora şi măsurile luate 

pentru  prevenirea repetenţiei 

şi a abandonului şcolar. 

-31.01. 2023 

 

-12. 06.2023 

 

- inspector 

pentru rromi 

- directori 

 

 

-directori 

-mediatori 

şcolari 

- cadre 

didactice 

 

- 80% dintre elevii cuprinşi în 

învăţământul general 

obligatoriu vor absolvi, 60% 

dintre absolvenţi vor 

promova evaluarea naţională 
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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 rromi 

- directori 

 

 

-inspectori 

pentru rromi 

-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 rromi 

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 rromi 

- directori   

lideri rromi 

 

directori  

-cadre 

didactice 

- lideri rromi 

Implicarea 100% a liderilor 

romi în viaţa şcolară 

- relaţia profesor-elev în altă 

viziune 

 - Prelucrarea documentelor   

M.E..  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 rromi 

-directori  

scoli 

 

- Buletinul 

Informativ 

Învăţământul 

pentru rromi, 

ordine , 

notificări, 

precizări M.E.. 

-directori  

-cadre 

didactice 

100% din nr. cadrelor 

didactioce vor fi informate 

asupra scopului şi priincipiile 

şcolii incluzive 

- Identificarea şi 

formarea de 

mediatori şcolari 

rromi în vederea 

prevenirii 

abandonului şcolar 

- Depistarea de către 

comunitatea rromă a 

potenţialilor mediatori  

 

-06.02.2023 

 

- inspector 

pentru rromi     

- directori 

- lideri rromi - 100% dintre şcolile cu risc 

vor beneficia de mediatori 

şcolari 

- Identificarea altor persoane, -pe tot -directori - directori - buna colaborare cu cei 
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părinti, lideri de opinie, 

persoane interesate de bunul 

mers al şcolarizarii copiilor 

rromi 

parcursul 

anului şcolar 

 -cadre 

didactice 

- lideri rromi 

implicaţi 

- Cuprinderea în 

grupele de 

grădiniţe a 

preşcolarilor rromi 

 

- Colaborarea cu liderii rromi 

şi convingerea părinţilor 

rromi de a renunţa la tradiţie 

pentru  cuprinderea  în 

grupele de grădinţte a 

preşcolarilor rromi 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

-directori 

 

- lideri rromi  

- mediatori 

şcolari 

-educatoare 

 

-integrarea şi adaptarea la 

cerinţele şcolare a 100% a 

copiilor de vârstă şcolară din 

comunităţile vizate 

Implicarea în 

educarea  elevilor 

rromi 

 

- Stabilirea colectivelor de 

organizare a acţiunilor 

judeţene privind educaţia şi 

instruirea elevilor rromi 

-29.09.2022 - inspector 

pentru rromi 

 

- autorităţi 

locale 

 

-70% reducerea abandonului 

timpuriu 

 

Formarea de 

catedre de limba 

rromani 

- Realizarea de  catedre de 

limba rromani 

 

-13.10.2022 

 

- inspector 

pentru rromi 

 

- 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  

-30.03.2022 - inspector 

pentru rromi 

directori 

-cadre 

didactice 

 

- nr. locuri speciale alocate 

absolvenţilor de etnie rommă 

2 Proiectarea şi 

planificarea 

procesului 

instructiv- educativ 

- Amenajarea unui cabinet  

de îndrumare metodică 

pentru cadrele didactice care 

predau în şcolile cu elevi 

-19.11.2022 - inspector 

pentru rromi 

 

-directori 

 

 

-Relizarea documentelor de 

proiectare şi planificare     
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rromi 

-Amenajarea la 

C.J.R.A.E.Neamt şi C.C.D. a 

unui punct de documentare în 

problematica educaţiei şi 

instruirii elevilor rromi 

- 21.11.2022 

 

- director 

-inspectori 

pentru rromi 

 

- cadre 

didactice 

-profesori 

metodişti 

 

- Transmiterea în şcoli a 

Buletinului informativ cu 

activitatea inspectorului  

pentru rromi, cu noutăţile 

legislative şi a tuturor 

informaţiilor în domeniul 

educaţiei şi instruirii elevilor 

rromi 

-02.02.2023 

 

-inspector 

pentru rromi 

 

-directori  

-cadre 

didactice 

- 100% dintre cadrele 

didactice vor fi informate 

asupra scopului şi principiilor 

şcolii incluzive 

Aplicarea de chestionare pe 

probleme de educaţiei şi 

instruirea elevilor rromi; 

valorificarea acestor teste în 

cadrul întâlnirilor metodice 

bianual 

 

- 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 

 

- inspector 

şcolari 

-directori 

-directori 100% din cadre didactice vor 

fi verificate/asistate 

3 -  Organizarea de 

activităţi metodice 

de perfecţionare cu 

Sprijinirea şcolilor cu elevi 

rromi în organizarea, în 

cadrul orelor de consiliere şi 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

- directori 

 

- cadre 

didactice 

 

-menţinerea la cursuri a cel 

puţin 75% din numărul de 

elevi înscrisi 
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cadrele didactice 

din şcolile ce au în 

evidenţă elevi 

rromi 

 

a activităţilor 

extracurriculare, a unor 

întâlniri cu specialişti în 

domeniului educaţiei 

  

Stabilirea unor teme legate de 

specificul activităţilor 

didactice cu elevii rromi în 

cadrul consiliilor profesorale, 

comisiilor diriginţilor, 

comisiilor metodice şi a 

cercurilor pedagogice 

bianual 

 

- directori 

 

-directori 

-responsabili 

comisii 

-responsabili 

cerc pedagogic 

 

- implicarea 100% a cadrelor 

didactice şi a mediatorilor în 

integrarea copiilor rromi în 

activităţile didactice 

-Distribuirea în 

teritoriu a ordinelor, 

notifi- cărilor şi 

precizărilor M.E. 

referitoare la  

învăţământul pentru 

rromi  

 

-Informarea la timp a tuturor 

factorilor de decizie asupra 

ordinelor, notificărilor M.E. 

privind învăţământul pentru 

rromi 

 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

-inspector 

pentru rromi  

 

- directori 

- ordine, 

notificări M.E. 

 

- 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 rromi, a 

limbii rromani şi nu numai 

-conform 

graficului de 

control 

 

-inspector 

pentru rromi 

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 rromi  

în colaborare  

cu toţi 

-cadre 

didactice 

 

25% din numărul cadrelor 

didactice vor urma cursuri de 

formare/ perfecţionare 
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-Iniţierea şi organizarea unor 

acţiuni de formare în 

colaborare cu C.C.D.Neamţ / 

cu alţi parteneri 

 

-conform 

ofertei de 

cursuri  

insp.şc. 

- C.C.D 

-directori 

-directori 

-formatori 

CCD Neamţ 

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 

bianual - inspector 

pentru rromi 

 

-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 lecţii a cel 

puţin 85% din cadre didactice 

-Implicarea cadrelor didactice 

în elaborarea de proiecte 

extracurriculare 

directori -cadre 

didactice 

Implicarea a cel puţin 90% a 

elevilor de etnie romă în 

activităţi extracurriculare 

5 Eficientiza 

rea activităţii de 

- Planificarea, proiectarea, 

organizarea desfăşurarea şi 

conform 

graficului de 

- inspector 

pentru rromi 

- cadre 

didactice  

- 25% din cadrele didactice 

care predau la clasele cu elevi 
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îndrumare şi 

control 

 

evaluarea activităţii de 

îndrumare şi control  

inspectii  rromi vor fi inspectate 

- Depistarea 

disfuncţiilor şi 

stabilirea unor 

măsuri 

recuperatorii 

corective 

- Realizarea unor activităţi de 

îndrumare şi control prin 

aplicarea corelată a tuturor 

instrumentelor de evaluare: 

      -asistenţe  

      -inter- asistenţe în cadrul 

comisiilor metodice. 

Conform 

graficului 

I.S.J. 

 

- inspector 

pentru rromi 

-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 cadre 

didactice 

  - completarea fişei de 

evaluare 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar  

 

- inspector 

pentru rromi 

-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  

   -informari în consilii 

profesorale 

   -întocmirea notelor de 

control 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar  

 

- inspector 

pentru rromi 

-directori 

 

- cadre 

didactice 

-responsabili  

comisii 

metodice 

 

- Prevenirea aspectelor 

negative ale muncii, prin 

informarea cadrelor 

didactice, eliminaea 

disfuncţiilor 
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- 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 îndruma 

6 -Atragerea unor 

fonduri şi a unor 

parteneri 

- Organizarea şi 

monitorizarea unor acţiuni 

extraşcolare 

 

 

 

 

- pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

inspector 

pentru rromi  

-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 rromi 

- directori 

- cadre 

didactice   

- Implementarea unui sistem 

funcţional de informare 

reciprocă 

-inspector 

pentru rromi  

 

- directori 

- cadre 

didactice   

- Activităţile se vor 

populariza în presă, mass- 

media 

-Propuneri de tabere judeţene 

şi naţionale pentru elevii 

rromi 

 

 

- semestru I 

-semestrul II 

 

 

- Inspector 

şcolar general 

adjunct 

- inspector 

pentru rromi 

- directori 

- cadre 

didactice   

- Dezvoltarea competenţelor 

de comunicare în contextul 

oferit de schimburile 

culturale 

 
- Aprobarea programelor de 

desfăşurare a taberilor de 

profil 

- directori 

- cadre 

didactice   
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-Participarea la 

activităţi de 

educaţie sanitară 

- Colaborarea cu unităţile 

sanitare judeţene şi locale  

- 31.05.2022 - 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 rrome cu 

reprezentanţi ai autorităţilor 

judeţene şi locale politice     

- semestru I 

-semestrul II 

- inspector 

pentru rromi 

- directori 

- cadre 

didactice   

-lideri romi 

-educarea în spiritul civci al 

elevilor 

- Participarea la 

activităţi culturale 

 

Organizarea de serbări 

şcolare cu specificul 

folclorului etniei rrome , în 

şcolile ce au în evidenţă elevi 

rromi 

- semestru I 

-semestrul II 

-directori 

şcoli 

- directori 

- cadre 

didactice   

-elevi 

-Menţinerea obiceiurilor şi 

tradiţiilor etniei rromilor 

 

-Popularizarea artei 

meşteşugurilor tradiţionale 

ale etnieii rrome. 

8.04.2023 - directori 

- cadre 

didactice   

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

școlarizare în anul școlar 2022– 2023 
 

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/consiliul județean, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.  

În anul școlar 2022-2023, rețeaua școlară a județului Neamț a fost stabilită în baza Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare și 

emiterea avizului conform privind stabilirea rețelei școlare – Anexă la OMEC nr. 5511/28.10.2021. 

Rețeaua școlară, în anul școlar 2022-2023, este constituită din 327 de unități școlare : 159 cu personalitate juridică (din care 70 în 

mediu urban și 89 în mediu rural) și 168 de structuri arondate (din care 37 în mediu urban și 131 în mediu rural).  

Cele 159 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel : 

- unități de învățământ antepreșcolar: 2 - ambele în mediul urban; 

- unități de învățământ preșcolar : 7 unități private (din care 4 în mediul rural); 

- unități de învățământ primar: 2 unități private – ambele în mediul urban 

- unități de învățământ gimnazial: 90 (din care 16 în mediul urban și 71 în mediul rural – 3 sunt pentru învățământ special) 

- unități de învățământ liceal: 37 (din care din care 34 unități de învățământ de stat, 7 unități private, 10 în mediul rural) 

- unități de învățământ profesional: 5 (din care una la învățământ special, toate în mediul rural) 

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

- unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare: 6 (din care 4 palate și cluburi, un centru de excelență și un club sportiv școlar) 

- IȘJ, CCD, CJEX și CJRAE. 

Cele 168 de unități școlare fără personalitate juridică se clasifică astfel : 

- unități de învățământ antepreșcolar: 5 - toate în mediu urban; 

- unități de învățământ preșcolar: 64 (din care 23 în mediu urban și 41 în mediu rural); 

- unități de învățământ primar: 47 – toate în mediu rural 

- unități de învățământ gimnazial: 48 (din care 5 în mediu urban și 43 în mediu rural) 

- unități de învățământ postliceal: 1 (în mediu urban) 
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- unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare: 3 (din care un club și 2 centre sportive școlare – CSS) 

La sfârșitul anul școlar 2022-2023 au fost închise 5 unități arondate respectiv : o școală primară (în mediu rural) și 4 școli gimnaziale (una în 

mediu urban și 3 mediul rural. De asemenea, a fost  închisă o grădiniță în mediu rural și deschisă una în mediu urban. 

Plan de școlarizare realizat în anul 2022 – 2023    
Plan de școlarizare aprobat 

2022-2023 

Plan de școlarizare relizat 

2022-2023 

Nr. crt. Niveluri de învăţământ pentru care se repartizează cifră de 

şcolarizare 

Nr. clase Nr. locuri Nr. grupe/ 

clase 

Nr. locuri 

I Învățământ de masă 

1 Educație timpurie, din care:    10.794 503 11.030 

a Antepreșcolar   70 4 89 

  pentru program normal   0 0   

  pentru program prelungit   70 4 89 

b Preșcolar   10.724 499 10.941 

  pentru program normal   7.226 354 7.281 

  pentru program prelungit şi săptămânal   3.498 145 3.660 

2  Învăţământul primar  

a pentru învăţământ de zi   19.518 969 19.839 

b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă***   0 0 0 

c pentru învăţământ „A doua șansă”****   137 10 191 

  finanțare buget   67 5 89 

  finanțare contract   70 5 102 

3 Învăţământ  gimnazial  

a pentru învăţământ de zi   16.683 788 16.605 
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b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă   0 0 0 

c pentru învăţământ „A doua șansă”***   240 14 311 

  finanțare buget   170 7 173 

  finanțare contract   70 7 138 

4 Învăţământ de artă  - număr total locuri (primar şi gimnazial)   495 24 473 

a program integrat   447 20 425 

b program suplimentar   48 4 48 

5 Învăţământ „ – număr total locuri (primar şi gimnazial)     285 12 298 

6 Cluburi Sportive  Şcolare   1.422 83 1.422 

7 Învățământ liceal 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 120 2.979 120 3.060 

b pentru clasa a IX-a învățământ seral 2 56 2 64 

c pentru clasa a IX-a învățământ frecvență redusă 3 84 3 68 

d pentru clasa a XI-a învățământ seral 11 280 11 329 

8 Învățământ profesional, inclusiv Dual 

a pentru clasa a IX-a 50 1.203 48 1.107 

b pentru Stagii de practică 1 24 1 11 

9 Învățământ postliceal     

a pentru anul I învățământul postliceal zi 14 392 14 425 

b pentru anul I învățământul postliceal seral 0 0 0 0 

c pentru anul I învățământul de maiștri zi 1 28 1 22 

d pentru anul I învățământul de maiștri seral 0 0 0 0 
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II Învăţământ special 

1 Educație timpurie   32 4 29 

2 Învăţământul primar şi gimnazial - număr total  locuri*   350 46 350 

3 Învățământ liceal         

a 
pentru clasa a IX-a învățământ de zi/seral/frecvență redusă   0 0 0 

b pentru clasa a XI-a învățământ zi/seral   0 0 0 

4 Învățământ profesional 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 3 36 3 24 

b pentru Stagii de practică 0 0 0 0 

5   

a pentru anul I învățământul postliceal 0 0 0 0 
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XIV. DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 
 

Anul școlar 2022-2023 reprezintă puntea spre aplicarea noii legi a învățământului bazată pe politicile Proiectului România Educată 

care va conduce la un sistem de educație capabil să formeze cetățeni activi, cu valori europene, adaptați condițiilor economice și sociale, cu o 

cultură civică și democratică solidă. Educația trebuie să joace un rol fundamental într-o societate a cunoașterii și a învățării pe tot parcursul 

vieții. Activitățile de învățare trebuie abordate obiectiv astfel încat să promoveze atât dezvoltarea competențelor cât și starea de bine tuturor 

actanților.   

Cetățeanul viitorului trebuie să aibă cunoștințe solide, să se implice în activitățile sociale , să fie autonom în învățare, să își gestioneze 

emoțiile, să relaționeze, să comunice și să fie capabil să învețe pe tot parcursul vieții. Toate aceste deprinderi, abilități și cunoștințe vor duce 

spre progres și spre demersuri inovative și antreprenoriale. Astfel, 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.  

Inspectoratul Școlar Neamț își propune să asigure calitatea sistemului de învățământ, să abordeze o învățare 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, în concordanță cu noile cerințe ale 

integrării învățământului românesc în spațiul european.  

Sunt esențiale fixarea strategiilor de îmbunătățire a activității specifice fiecărui nivel de învățământ, stabilirea priorităților, analiza 

obiectivă a rezultatelor obținute de elevi, consilierea și dezvoltarea carierei didactice precum și facilitarea implementării noilor  norme de 

funcționare a unitățilot de învățământ. 

 De asemenea, își propune să promoveze învățământul profesional și tehnic prin corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, 

în vederea unei bune inserții sociale și profesionale a absolvenților.  

Planul managerial promovează și implementează politicile educaționale ale Ministerului Educației și 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 
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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 se 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. 

Infrastructura educațională trebuie să fie adecvată, oferind fiecărui elev șansa maximizării propriului potențial – de exemplu prin 

învățare experiențială, lucru în echipă etc. Întreg procesul de educație va încuraja reflecția și învățarea ca valori practicate de-a lungul întregii 

vieți, atât de către elevi/studenți, cât și de către profesori. Fiecare elev/student contează (indiferent de vârstă, mediu socio-economic, nevoi 

speciale sau de religie, etnie, opțiune politică, orientare sexuală), iar formarea fiecăruia este esențială pentru viitorul României. 

Mai mult, art. 4 din Legea Educației Naționale precizează că : „Educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au 

ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și 

aptitudini”. 

În acest context, se impune reevaluarea activitații de elaborare și monitorizare a implementării curriculum-ului, precum și inspecția 

școlară, ale căror noi coordonate trebuie centrate pe principalul beneficiar al actului educativ, elevul. Deoarece procesul educațional este unul 

complex, educația însăși fiind vector al schimbării pe care o dorim și o invocăm de 30 ani, importantă este conjugarea tuturor factorilor 

educaționali care concură la conturarea personalității viitorului adult. 

Rolul determinant revine echipei didactice, avându-l ca facilitator, mentor și organizator pe învățător/profesorul diriginte. Cele trei 

dimensiuni ale idealului educațional: psihologică, pedagogică și socială, implică redefinirea conținutului acestui ideal, care trebuie să-și propună 
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valorizarea cunoștințelor acumulate de elevi, crearea cadrului de exersare a competențelor cognitive, afective și participative și stimularea, în 

același timp, a interesului elevilor pentru dezbaterea problemelor cu care se confruntă societatea contemporană. 

 Părinții au și ei rolul lor în dezvoltarea personalității elevilor și în asigurarea unității de influențe educative asupra lor, iar din acest punct 

de vedere, între școală și părinți trebuie să existe un veritabil parteneriat bazat pe colaborare, sinceritate, disponibilitate și respect reciproc. Din 

păcate, în multe dintre situații, școala trebuie să depisteze și să corecteze anumite carențe de educație datorate „ celor șapte ani de acasă”, 

dezinteresul părinților fiind tot mai pronunțat, pe fondul exodului masiv al lor în străinătate, în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit. În 

paralel și complementar educării elevilor, școala, ca serviciu public,  trebuie să sprijine schimbul de experiență, informarea și pregătirea psiho- 

pedagogică a părinților, atragerea lor la mai buna administrare și dezvoltare a școlii, sprijinirea activității de consiliere și orientare socio-

profesională sau de integrare socială a absolvenților, implicarea în activitățile extracurriculare, etc. 

 Nu în ultimul rând, complexitatea finalităților educaționale, dar și noua viziune asupra descentralizării administrativ-financiare și 

decizionale a învățământului,  determină necesitatea atragerii școlii în viața comunității locale, dar și „ transparentizarea” activității școlii către 

aceasta din urmă. Parteneriatele de colaborare cu diferitele segmente ale comunității locale trebuie să aibă în vedere complementaritatea de 

preocupări și de nevoi ale partenerilor. Colaborarea trebuie să fie cât mai puțin formală, bazată pe contracte ferme de parteneriat, cu clauze care 

să vină în întâmpinarea orizontului de așteptare al celuilalt și cu activități comune dintre cele mai  concrete, respectarea angajamentelor 

asumate, atitudinea loială între parteneri, valorizarea și popularizarea rezultatelor comune. 

Activitatea educațională se va baza, așadar, pe analiza priorităților educaționale la nivelul unității de învățământ și a localității, pe 

propunerile corpului profesoral, ale Consiliului elevilor, Asociației/Comitetului reprezentativ al părinților, comunității locale și pe oportunitățile 

locale de dezvoltare educațională. Se impun, îndeosebi, descentralizarea și flexibilizarea deciziilor curriculare, realizarea unui optim între 

trunchiul comun, curriculum-ul diferențiat și curriculum-ul la decizia școlii, coordonarea procesului de elaborare a recomandărilor pentru 

procurarea și realizarea auxiliarelor curriculare, asigurarea șanselor egale în educație, proiectarea, desfășurarea și valorificarea inspecției școlare 

ca un instrument de analiză a stării sistemului, dar și pentru acordarea de asistență specializată unităților de învățământ, în procesul de 

dezvoltare instituțională a acestora, inclusiv prin multiplicarea bunelor practici. 

 

MOTIVAȚIE 

 

 Exigenţele promovate prin standardele de performanţă ale sistemelor europene de educație, coroborate rolului social al Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț în domeniul educaţiei, impun proiectarea și implementarea unei activități manageriale competente, prin stabilirea 
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priorităţilor strategice şi definirea parametrilor de calitate,  în vederea dezvoltării instituţiei și a întregului subsistem de învățămînt preuniversitar 

județean. 

 Strategia managerială vizată în prezenta ofertă focalizează două tipuri de acțiuni: 

a. de diagnoză și de expertiză – demers absolut necesar, din nevoia de cunoaștere responsabilă a realităților locale, naționale și europene în 

spațiul educațional; 

b. de intervenție – acțiune motivată de conștientizarea și asumarea răspunderii publice pentru îmbunătățirea educației și a responsabilității 

sociale în construcția la nivel județean a unui sistem de învățământ preuniversitar care răspunde așteptărilor educaționale, etice și legale. 

 

CONTEXTUL STRATEGIC OPERAȚIONAL LOCAL 

 

 Politica educațională și liniile de intervenție strategică creionate de Insectoratul Școlar Județean Neamț în vederea susținerii creșterii 

calității educației, la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar, trebuie să aibă la bază  o diagnoză a stării educației la nivel local. 

 Înregistrarea datelor obiective culese din statistici și rapoarte, realizate la nivelul compartimentelor inspectoratului școlar, cu studii și 

cercetări desfășurate la nivel local, în colaborare cu instituțiile conexe (CJRAE; CCD), care să redea sintetic situația calității educației în 

viziunea beneficiarilor serviciilor educaționale, conduce la o imagine complexă, fundamentată statistic  asupra stării educației  locale.  

 Prezenta ofertă managerială se fundamentează pe demersuri investigative, pe o analiză de nevoi realizată complex prin date 

statistice/studii ce privesc percepția beneficiarilor asupra serviciilor educaționale la nivelul județului, furnizate de unitățile școlare sau realizate 

de Inspectoratul Școlar JudețeanNeamț, respectiv, de instituții conexe: CCD, CJRAE, CJAP, în scopul elaborării de politici optime la nivel 

local, care să susțină creșterea calității educației, în contextul coroborării cu date obiective, obținute pe baza indicatorilor de calitate formulați de 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Întrucât calitatea trebuie percepută drept măsura standardizată a 

excelenţei pe care beneficiarii o stabilesc pentru anumite servicii educaţionale: elevii, părinţii, angajatorii stabilesc cum trebuie să fie un 

program educaţional de calitate, iar şcoala trebuie să ofere acel program aşa cum a fost el conturat de către beneficiari. Conștientizând și natura 

subiectivă a încercării de stabilire a definirii calităţii educaţiei ca rezultat al percepției beneficiarilor, nevoia de diagnoză se acutizează, iar 

conturarea unui program managerial inovator, dar realist la nivel local devine prioritară. Legea Calităţii Educaţiei  face trimitere la implicațiile 

celor două dimensiuni ce trebuie să caracterizeze orice demers managerial care are drept fundament studii/chestionare etc.: 

- obiectivă, care se raportează la îndeplinirea standardelor 

- subiectivă, cu privire la identificarea și îndeplinirea aşteptărilor beneficiarilor de educaţie, etape de lucru cu funcție: 

- anticipativă (identificarea aspectelor pozitive şi negative la nivelul polilor educaţionali  privitor la organizarea şi desfăşurarea procesului 
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de învățământ în instituțiile de învățământ preuniverstar băcăuane)  

- estimativă (corelarea dintre percepțiile elevilor, părinților și cadrelor didactice asupra avantajelor și dezavantajelor de la nivelul 

practicilor educaționale și manageriale) 

- de acțiune (realizarea unui set de recomandări și de direcții destinate ameliorării calității procesului educațional și managerial în anul 

școlar curent, implicând și sugestiile actorilor educaţionali. 

- Toate demersurile de tipul identificării așteptărilor beneficiarilor direcți și indirecți ai educației, dar și îndeplinirea lor trebuie realizate pe 

niveluri: clasă de elevi, unitate de învățământ, inspectorat școlar județean, departemente ale M.E. 

 

CONTEXTUL VALORIC  

 Calitatea în educaţie constituie indicatorul de bază al dezvoltării sociale în contextul societăţii cunoaşterii sau al societăţii 

informaţionale, la nivelul unor structuri de funcţionare evaluate în raport de mai multe criterii comune, universale: 

a. Eficacitatea probează gradul de realizare a finalităţilor de sistem şi de proces, a obiectivelor generale şi specifice ale organizaţiei şcolare. 

b. Eficienţa probează gradul de valorificare al resurselor pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la 

nivel de sistem şi de proces, în cadrul organizaţiei şcolare şi al clasei de elevi. 

c. Optimizarea calității educative de raportează la un sistem explicit de principii, criterii, standarde şi indicatori, ce se constituie în bază a 

consituirii și aplicării strategiilor de intervenție. 

d. Competitivitatea reprezintă condiția evoluției și a unui învățământ al schimbărilor, rezultat al alinerii la condițiile social-economice 

generice. 

e. Competența presupune asumarea și implementarea unor direcții constructive, de reușită. 

f. Echitatea probează capacitatea sistemului şi a procesului de învăţămînt, a organizaţiei şcolare şi a clasei de elevi, de egalizare a şanselor 

de reuşită ale tuturor celor educaţi în perspectiva educaţiei permanente.  

g. Calitatea în educaţie se identifică cu reala capacitate a sistemului de educaţie şi a procesului de învăţămînt de îndeplinire, la parametri 

superiori, a funcţiilor lor generale, cu caracter obiectiv – formarea-dezvoltarea personalităţii celor educaţi pentru integrarea socială 

optimă în plan: cultural (funcţia culturală); profesional (funcţia economică); civic (funcţia civică) şi a finalităţilor care au un caracter 

subiectiv, fiind proiectate la nivel de politică a educaţiei. 

h. Nevoia de calitate a educației impune nevoia de diagnoză, etapă obligatorie pentru anticiparea traseului evolutiv.  
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DIAGNOZA 

A. Curriculum și inspecție școlară, Evaluare instituțională 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

A.1.  Inspecție școlară 

- majoritatea acțiunilor derulate de compartimentele ISJ Neamț s-

au realizat cu sprijinul competent și consultarea  cadrelor 

didactice din structurile de colaborare ale inspectoratului școlar 

(metodiști, consilii consultative); 

- activitățile de îndrumare și control s-au derulat  în conformitate 

cu legislația in vigoare, după proceduri specifice fiecărui tip de 

unitate de învățământ,  asigurându-se informarea cu privire  la 

modificările  la  nivel de curriculum, de politici educaționale la 

nivel național și județean; 

- există statistici cu privire la rezultatele școlare ale elevilor, 

procentul de promovabilitate, rata absenteismului școlar; 

- progresul   înregistrat   în   îndeplinirea   obiectivelor,   

performanțelor   și eficiența planificărilor sunt analizate și 

evaluate periodic prin  rapoarte și situații statistice interpretate, 

acestea constituindu-se ca utile instrumente de lucru. 

 

- Slaba reacție a unor cadre didactice în accesarea 

informațiilor publicate sau transmise pe diverse canale de 

către Ministerul Educației și inspectoratul școlar, având 

drept consecință inerția actului educațional; 

- Neconcordanțe între strategia județeană a ISJ Neamț în ce 

privește educația și politica educațională din unele unități de 

învățământ; 

- Activitatea online în unele unități de învățământ și agenda 

încărcată de responsabilități a inspectorilor a condus la și 

reducerea numărului de inspecții generale și de specialitate 

în unitățile din județ; 

- Reducerea timpului de consiliere a profesorilor duce la 

încetinirea construirii unei relatii de comunicare intre ISJ 

Neamt si cadrele didactice. 

A. 2. Evaluarea instituțională 

- consilierea cadrelor didactice în aplicarea standardelor de calitate 

atât în etapa de proiectare a activității didactice, cât și în 

evaluare; 

- elaborarea unor criterii și instrumente de evaluare unitare, 

- număr relativ mic de unități școlare inspectate general 

datorită contextului pandemic; 

- apariția în unele școli a unor problemele funcționale sau de 

confort datorate neefectuării unor lucrări de întreținere; 

- lipsa autorizației sanitare de funcționare pentru unități din 
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structurarea informațiilor în formulare tipizate (variante tabelare 

sau reprezentări grafice), permițând o ilustrare operațională a 

concluziilor obținute în urma evaluărilor; 

- realizarea inspecțiilor de revenire în situații ce necesită 

remediere; 

- repartizare echilibrată a responsabilităților personalului din școli, 

pe bază de decizii. 

mediul rural din cauza inexistenței utilităților necesare (6 

unități școlare funcționează fără autorizație ISU); 

- fonduri și bază materială insuficiente pentru informatizarea 

bibliotecilor din școli, pentru procurarea și realizarea de 

auxiliare curriculare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Inspecția școlară 

- Buna comunicare și colaborare cu autoritățile locale (Consiliul 

Județean, ME și alți parteneri educaționali). 

- Deschiderea comunităților locale către instituțiile educaționale, 

parteneriatele Inspectoratului Școlar Județean cu entități 

județene/locale. 

- Implementarea programelor de învățare pe tot parcursul vieții ce 

oferă posibilitatea dezvoltării competențelor manageriale, 

didactice, psiho-relaționale.  

- Implementarea strategiilor privind descentralizarea 

învățământului pentru asigurarea calității în sistemul educațional. 

- Continuarea procesului de descentralizare la nivel funcțional și 

decizional. 

- Dezvoltarea unor programe naționale de remediere școlară care 

să conducă la reducerea drastică a analfabetismului. 

 

- Dezinteresul abolvenților pentru cariera didactică conduce 

la un număr tot mai mare de posturi ocupate cu personal 

fără studii corespunzătoare postului. 

- Situații de absenteism și de abandon școlar în unele unități 

din zonele defavorizate, generate de sărăcie, distanțe mari 

față de școală, șomaj etc. 

- Diminuarea interesului/ capacității familiei de a susține 

pregătirea școlară a copiilor, părinți plecați la muncă în 

străinătate. 

- Persistența situațiilor care favorizează dezvoltarea 

comportamentelor de risc în rândul elevilor (infracțiuni, 

alcool, substanțe interzise etc.). 

2. Evaluarea instituțională 

- Implicarea majorității reprezentanților comunităților locale și 

județene în rezolvarea problemelor școlii, în condițiile 

descentralizării și sporirii autonomiei locale. 

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

 

- Infrastructura defectuoasă și subfinanțarea din unele unități 

școlare. 

- Colaborare defectuasă a furnizorilor de utilități și alte 

servicii în special pe parcursul desfășurării examenelor 
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educative, în număr tot mai mare, profilate pe specificitățile de 

risc ale județului nostru: 

- Derularea de proiecte naționale pentru remedierea situațiilor care 

presupun exploatarea muncii copiilor, traficul de persoane, 

violența domestică, abandon școlar, șomaj, educația pentru 

sănătate, copiii cu unul sau ambii părinți plecați la lucru în 

străinătate. 

naționale. 

 

OBIECTIVELE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 

1.1. Comunicare eficientă și eficace între inspectorii școlari din compartimentul curriculum și cadrele didactice din unitățile școlare din județ; 

1.2. Îmbunătățirea managementului calității la nivelul fiecărei discipline de studiu; 

2.1. Personalizarea implementării curriculumului național, în funcție de nevoile celui care învață și de specificul comunității școlare;  

2.2. Creșterea relevanței CDȘ și CDL în obținerea unui profil al absolventului adaptat condițiilor economice și sociale;  

2.3. Îmbunătățirea accesului la educație a preșcolarilor și elevilor din categorii dezavantajate;  

2.4. Creșterea rolului unităților conexe ale Inspectoratului Școlar Județean Neamț în asigurarea echității sociale, a egalității șanselor și în 

reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii; 

3.1. Dezvoltarea parteneriatului cu operatorii economici;  

3.2. Îmbunătățirea consilierii elevilor și părinților acestora privind orientarea școlară și profesională;  

3.3. Fundamentarea pe baze științifice și în acord cu solicitările operatorilor economici a cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și 

tehnic;  

3.4. Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic dual la nivelul județului Neamț;  

3.5. Creșterea inserției absolvenților în câmpul muncii  în domeniile pentru care s-au format prin învățământul profesional și tehnic; 

4.1. Adaptarea rapidă a infrastructurii unităților de învățământ la învățarea cu ajutorul tehnologiei și internetului;  

4.2. Extinderea capacității de învățare digitală în toate comunitățile școlare ;  

4.3. Creșterea rolului cadrului didactic în accelerarea tranziției la învățarea complementară digitală; 

6.1. Consolidarea parteneriatului școală-familie-comunitate;  
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6.2. Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, precum și de securitate și sănătate în muncă din unitățile școlare;  

6.3. Creșterea eficacității acțiunilor de prevenire și combatere a violenței și discriminării în mediul școlar;  

6.4. Dezvoltarea parteneriatelor și proiectelor pe tema siguranței și stării de bine în unitățile școlare. 

 

PLAN OPERAȚIONAL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 
 

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

Neamț. 

 

Curriculum și inspecție școlară 

Obiective Activități / acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

Modalități de 

evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

1. Comunicare 

eficientă și eficace 

între inspectorii 

școlari din 

compartimentul 

curriculum și 

cadrele didactice 

din unitățile 

școlare din județ 

1.1. Informarea 

corectă a tuturor 

actanților din educație 

despre noutățile 

anului școlar 2022-

2023 

Octombrie  2022 inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari  

Strategiile ME și județene 

privind adaptarea 

Curricumului la noua 

structură a anului școlar. 

Raportări de date existente 

Informări periodice  

Ședințe cu 

responsabilii din 

școli. 

1.2. Monitorizarea 

prin inspectie scolara, 

in baza Graficul unic 

de inspectie scolara, a 

Graficului 

inspectorilor si a 

tematicii planificate. 

permanent inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general 

adjunct  

inspectorii din 

domeniul Curriculum  

Documente legislative 

 

Cadre didactice 

-19 inspecții 

tematice 

- 8 Rapoarte de 

inspecție generală ( 

patru saptamani) 

- 12- inspecții în 

specialitate 
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1.3 Constituirea 

consiliilor 

consultative la nivelul 

fiecărei discipline 

Octombrie 2022  inspectori școlari Metodologii, documente 

specifice, raportări 

 

Procese verbale 

constituire Consilii 

Concsultative 

Decizii  

1.4. Consilierea 

cadrelor didactice 

debutante si cele 

identificate de 

Comisia pentru 

mentorat didactic și 

formare în cariera 

profesională precum și 

a celor care își 

desfășoară activitatea 

în cadrul programului 

A doua șansă 

Toate modulele inspectori școlari  Ghiduri pentru cadrele 

didactice 

http://www.edu.ro/resurse 

www.ise.ro  

Minim 20 de cadre 

didactice consiliate. 

Gradul de implicare 

a cadrelor didactice 

în asigurarea 

accesului la 

educație pentru 

grupurile 

dezavantajate 

1.5. Întocmirea 

graficului de 

desfășurare a 

concursurilor școlare 

curriculare 

Octombrie–noiembrie 

2022 

Calendarul 

concursurilor școlare 

elaborat de ME 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct 

inspectori școlari 

Calendarul național al 

concursurilor/olimpiadelor 

școlare 

Număr de 

concursuri incluse 

1.6 Organizarea 

concursurilor școlare 

la nivel local și 

județean 

Conform 

Calendarului  

  

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general 

adjunct  

 

Programe școlare 

Metodologii și 

regulamente 

ME 

Documente specifice 

Număr de 

participanți la 

concursuri școlare. 

Număr de premianți 

http://www.edu.ro/resurse
http://www.ise.ro/
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inspectori școlari 

directori, profesori 

1.7. Elaborarea unor 

programe de formare 

a cadrelor didactice pe 

conținuturi de 

specialitate 

Toate modulele  ISGA Claudia - 

Manuela BARNA 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct 

inspectori școlari 

 Metodologii ME și 

documente specifice 

Număr de programe 

de formare 

elaborate 

1.8. Informarea 

unităților școlare cu 

privire la metodologia 

examenului de 

Bacalaureat 2023, a 

evaluărilor naționale 

Octombrie -noiembrie 

2022 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari  

directori 

Metodologia de 

bacalaureat  

Metodologia Teste 

naționale  

Note de înștiințare a 

școlilor 

1.9. Informarea 

unităților școlare cu 

privire la metodologia 

evaluării naționale a 

absolvenților de clasa 

a VIII-a 2022 

Octombrie- 

Noiembrie 

2022 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari  

directori 

Metodologia ME cu 

privire la evaluarea 

națională a absolvenților 

de clasa a VIII-a 2022 

 

Note de informare 

1.10. Realizarea 

inspecției școlare de 

specialitate, tematice 

și generale, inspecții 

de revenire, în vederea 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Metodologii ME și  

documente specifice 

Număr de inspecții 

realizate 

Număr de 

documente 

întocmite 
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asigurării calității în 

educație 

1.11. Realizarea de 

simulări pentru 

examenele naționale 

la nivelul unităților de 

învățământ și la nivel 

județean 

Toate modulele inspectori școlari  

metodiști  directori 

Documente specifice Materiale de 

analiză 

1.12. Realizarea 

diagnozei activității 

desfășurate pe 

specialități în unitățile 

școlare, în anul școlar 

2021-2022; analiza, 

diagnoza și prognoza 

activității în domeniul 

specialității la 

consfătuirile cadrelor 

didactice/în cadrul 

cercurilor pedagogice, 

cu accent asupra 

rezultatelor la 

examenele naționale  

Modulul II 

 Noiembrie 2022 

inspectori școlari Documente specifice 

Analize 

Materiale de 

analiză 

     

2. Îmbunătățirea 

managementului 

calității la nivelul 

2.1. Elaborarea 

planului managerial al 

domeniului 

Septembrie 2022 inspector școlar 

general 

inspector școlar 

Documente legislative 

 

Inspectorii școlari 

Plan managerial 

pentru domeniul 

Curriculum și 
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fiecărei discipline 

de studiu 

Curriculum - pentru 

anul școlar 2022-2023 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

 inspecție școlară în 

acord cu Strategia 

ISJ și cu Planul 

managerial al ISJ 

Neamț 

2.2. Elaborarea 

Raportului privind 

starea învățământului  

nemțean din anul 

școlar 2021-2022, 

domeniul Curriculum 

și inspecție școlară 

Septembrie – 

Octombrie 2022 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

Documente legislative 

Inspectorii școlari 

Directorii de școli 

Rapoarte – inspecții 

școlare generale 

Raport privind 

starea 

invatamantului si 

stabilirea 

obiectivelor pentru 

anul 2022-2023 

pentru domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară in 

conformitate cu 

analiza SWOT 

2.3. Elaborarea de 

tematici ale Cercurilor 

pedagogice în care 

secvențele didactice 

vizate vor fi proiectate 

către abordarea 

didactică prin 

utilizarea noilor 

tehnologii. 

Noiembrie 2022 inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

Planificarea  

Cercurilor cadrelor 

didactice 2022-2023 

-Numarul de 

activități planificate 

în concordanță cu 

tematica vizată 

2.4. Elaborarea unei 

structuri unitare a 

documentelor de 

Martie 2023 inspector școlar 

general 

inspector școlar 

Documente legislative 

 

Structura unitară 
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managment curricular general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

2.5 Întocmirea 

planurilor manageriale 

pe compartimentele de 

specialitate 

Septembrie-octombrie 

2022 

Planul managerial al 

ISJ Neamț 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general 

adjunct  

 inspectori școlari 

pentru curriculum 

inspectori școlari  

legislația în vigoare, 

diagnoza, statistici 

Planul managerial 

al ISJ Neamț  

2.6.Organizarea 

activității și stabilirea 

responsabilităților în 

cadrul 

Departamentului 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Septembrie 

  2022 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Organigrama ISJ Neamț 

Regulamentul de 

organizare și funcționare 

al ISJ Neamț  

decizii și ordine MEC 

1. Organigrama ISJ 

2. ROFIS NT 

3. Fișele postului 

2.7. Organizarea 

activității de inspecție 

școlară: inspecții de 

specialitate, inspecții 

tematice, inspecții 

generale. 

Septembrie/Octombrie 

2022 

Inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general 

adjunct  

 
 

 inspectori școlari 

pentru curriculum 

Documente legislative 

Baza de date cu rezultatele 

obtinute la examenele 

naționale 

Grafic unic de 

control 

Număr inspecții 

școlare 

Număr cadre 

didactice evaluate 

Număr tematici 

abordate 

2.8. Asumarea de Toate modulele   inspector școlar Note de control Note de constatare 
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către directori și cadre 

didactice a 

recomandărilor 

consemnate  

în urma inspecțiilor 

școlare 

general 

inspector școlar 

general 

adjunct  

inspectori școlari 

directori 

Rapoarte de inspecții   

2.9 Elaborarea 

planurilor de măsuri 

în vederea remedierii 

disfuncționalităților 

constatate și 

verificarea aplicării 

acestora 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general 

adjunct  

inspectori școlari 

directori 

Note de control 

Rapoarte de inspecții 

Note-raport ale 

inspecțiilor de 

revenire 

 

2.10. Crearea cadrului 

instituțional pentru 

asigurarea calității în 

educație și verificarea 

modului de aplicare a 

Ordonanței de urgență 

privind asigurarea 

calității în educație 

Toate modulele  inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general 

adjunct  

 

 și inspectori școlari 

 Ordonanța de urgență 

privind asigurarea calității 

în educație 

Numărul 

rapoartelor de 

monitorizare 

externă ale ISJ 

Neamț  la nivelul 

școlilor din județ. 

 

 

2.11 Organizarea 

admiterii  în clasa a 

IX-a 

Modulele III, IV si V inspectori școlari 

generali 

adjuncți 

inspectori școlari 

Rezultatele elevilor 

Metodologii 

Documente specifice 

Număr de elevi 

înscriși 

Număr de elevi de 

etnie rromă și 

număr elevi cu CES 

admiși 
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2.12.Monitorizarea 

modului de aplicare a 

curriculumului 

descentralizat  

Toate modulele inspectori școlari Documente specifice 

Metodologii 

Rapoarte inspecții 

de specialitate 

2.13.Monitorizarea 

atingerii standardelor 

educațioanale de către 

elevi 

Toate modulele inspectori școlari  

directori 

Documente specifice Rapoarte inspecții 

de specialitate 

2.14 Elaborarea 

planurilor de măsuri 

în vederea remedierii 

disfuncționalităților 

constatate și 

verificarea aplicării 

acestora 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

directori 

Note de control 

Rapoarte de inspecții 

Note-raport ale 

inspecțiilor de 

revenire 

 

2.15 Identificarea și 

aplicarea temelor 

specifice din 

Săptămâna Verde la 

nivelul județului. 

Modulele III, IV, V inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct 

inspectori școlari 

Reglementări ME, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamț 

Consilierea cadrelor 

didactice. 

Realizarea unui 

ghid de 

implementare. 

2.16. Consilierea 

cadrelor didactice care 

își desfășoară 

activitatea în 

învățământul special 

și special integrat. 

Toate modulele inspectori școlari 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 

educație pentru 

grupurile dezavantajate 

 

http://www.edu.ro/resurse
http://www.ise.ro/
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Ținta 2. Adaptarea curriculară pentru realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul județului Neamț, 

prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, sporirea accesului la educația de calitate, asigurarea politicilor de echitate socială și a 

egalității șanselor 

 

Curriculum și inspecție școlară 

Obiective Activități / acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

Modalități de 

evaluare/ indicatori 

de performanță 

1. 

Personalizarea 

implementării 

curriculumului 

național, în 

funcție de 

nevoile celui 

care învață și de 

specificul 

comunității 

școlare 

1.1.Monitorizarea respectării 

elementelor de noutate 

privind evaluarea elevilor- 

inițială, sumativă, formativă 

și finală. 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Reglementări ME, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamț. 

 

Inspecții tematice. 

Monitorizarea notării 

ritmice.  

1.2.Abordarea personalizată 

a curriculumului la nivelul 

colectivelor de elevi în 

vederea integrării elevilor cu 

CES și a celor din medii 

defavorizate 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Reglementări ME, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamț, 

Planul de măsuri pentru 

implementarea strategiei 

privind asigurarea 

accesului la educație 

pentru grupurile 

dezavantajate 

Rapoarte de inspecții 

tematice  

 Exemple de bună 

practică popularizate 

in baza RED Neamț 

1.3.Realizarea portofoliului 

inspectorului pe curriculum 

Octombrie 

2022-august 

2023 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

Documente legislative 

 

Portofoliile 

inspectorilor de 

curriculum 
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general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

1.4. Monitorizarea respectării 

legalității în organizarea și 

desfășurarea învățământului 

particular (avizul de 

funcționare, politici de 

recrutare a personalului, 

proiectarea procesului de 

predare–învățare– evaluare) 

Toate modulele  inspectori școlari 

generali adjuncți 

inspectori școlari  

inspector pentru  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Metodologii, 

Documente specifice, 

Logistică 

Note de constatare 

1.5.Realizarea comisiilor de 

lucru pentru monitorizarea, 

indrumarea și controlul 

pregătirii elevilor de clasele a 

VIII-a și a XII-a pentru 

examenele naționale 

Noiembrie 2022 Inspectorii scolari 

pentru disciplinele 

Limba si literatura 

română  Matematică, 

Istorie,Fizică, Chimie, 

Biologie, Informatică, 

Geografie 

Metodiști ai ISJ 

CJRAE 

Baza de date cu scolile 

care au rezultate slabe la 

evaluarea nationala 

Numar comisii de 

lucru, Graficul 

inspectiilor, Dosar 

inspectii/metodist/3 

vizite/ școală, Fise de 

evaluare a lectiei 100 

profesori vizitati, Fisa 

de progres  

Statistica comparativă 

a rezultatelor 2022 

versus 2023 

1.6. Verificarea aplicării 

corecte a Curriculum-ului 

Național la unitățile de 

învățământ 

 Toate modulele Inspectorii școlari 

pentru Curriculum si 

inspectie scolara  

Documente legislative 

Directori de școli 

Rapoartele de activitate 

ale directorilor de școli 

Ordinele ME pe aceste 

domenii 

Inspecții tematice 

Planuri de măsuri 

corective, verificare 

documente planificare 
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1.7. Verificarea modului de 

funcționare  în școli a 

comisiilor metodice și a 

comisiilor pentru evaluarea și 

asigurarea calității  

Conform 

graficului ISJ 

Inspectorii școlari   Inspecție tematice 

Note de control 

1.8. Monitorizarea modului 

în care școala sprijină și 

încurajează dezvoltarea 

personală a elevilor 

Toate modulele inspectori școlari Documente specifice 

metodologiii 

Rapoarte inspectii de 

specialitate  

Rapoarte inspecții 

școlare generale 

Chestionare elevi 

1.9. Monitorizarea activității 

de pregătire continuă a 

elevilor pentru examenele 

naționale, pornind de la 

analiza pertinentă a 

rezultatelor obținute în anul 

școlar 2021- 2022 

Toate modulele inspectori școlari Documente specifice Rapoarte inspecții 

tematice și de 

specialitate 

2. Creșterea 

relevanței CDȘ 

și CDL în 

obținerea unui 

profil al 

absolventului 

adaptat 

condițiilor 

economice și 

2.1. Dezvoltarea unor 

programe pentru educația 

timpurie în scopul prevenirii 

și combaterii abandonului și/ 

sau eșecului școlar. 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Reglementări ME, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamț, 

Planul de măsuri pentru 

implementarea strategiei 

privind asigurarea 

accesului la educație 

pentru grupurile 

dezavantajate 

Bază de date cu 

preșcolarii predispuși 

la abandon; 

 3 parteneriate derulate 

cu instituții de profil; 

Reducerea cu 10% a 

abandonului școlar; 



                       

                                                                                                                                                                   

115 
 

 

sociale 2.2. 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 de resurse 

educaționale digitale. 

septembrie 2022 

noiembrie 2022 

mai 2023„ 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum,  

coordonatorii de 

cercuri pedagogice 

Directorii unităților de 

învățământ organizatoare 

de activități 

Cadre didactice 

Măsurarea utilității și 

feedbackul 

activităților, prin 

interpretarea 

chestionarelor de 

satisfacție 

2 cercuri /fiecare 

disciplină de studiu cu 

tematică RED 

2.3.Încurajarea unităților 

școlare să implementeze 

CDS-uri de educație socială, 

juridică, financiară, 

antreprenorială 

Modulele III, 

IV, V 

Inspectorii școlari 

pentru management 

instituțional, 

inspectori școlari 

departamentul 

curriculum 

Metodologii 

Documente specifice 

 Minim 5% din 

unitățile școlare să 

implementeze 

curriculum integrator. 

2.4.Revizuirea procedurilor 

de avizare a CDȘ și CDL din 

unitățile de învățământ  

Decembrie 2022 inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

 inspectori școlari 

pentru curriculum 

Legislația privind CDȘ și 

CDL  

Procedura 

2.5.Avizarea programelor 

pentru curriculum la decizia 

școlii (CDȘ) 

Februarie-martie 

2023 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

 inspectori școlari 

pentru curriculum 

inspectori școlari 

legislația în vigoare, 

diagnoza, statistici 

Număr de programe 

pentru CDȘ și CDL 

avizate. 

Respectarea structurii 

de elaborare a unei 

programe de CDȘ și 

CDL 
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3. Îmbunătățirea 

accesului la 

educație a 

preșcolarilor și 

elevilor din 

categorii 

dezavantajate 

3.1. Continuarea derulării 

programelor care 

vizează: 

a) asigurarea accesului la 

educație a rromilor, 

susținerea copiilor 

dezavantajați; 

b) integrarea copiilor cu 

C.E.S.; 

c) stimularea învățământului 

cu predare în limbile 

minorităților(dacă este cazul) 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Reglementări ME, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamț 

Planul de măsuri pentru 

implementarea strategiei 

privind asigurarea 

accesului la educație 

pentru grupurile 

dezavantajate 

Număr de cadre 

didactice și elevi care 

participă la aceste 

programe 

-creșterea cu 10% a 

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. 

4. Creșterea 

rolului 

unităților 

conexe ale 

Inspectoratului 

Școlar Județean 

Neamț în 

asigurarea 

echității sociale, 

a egalității 

șanselor și în 

reducerea ratei 

de părăsire 

timpurie a școlii. 

4.1.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 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Reglementări ME, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamț, 

Planul de măsuri pentru 

implementarea strategiei 

privind asigurarea 

accesului la educație 

pentru grupurile 

dezavantajate 

Bază de date elevi cu 

CES admiși în 

învățământul liceal și 

profesional 

Bază de date elevi 

rromi admiși în 

învățământul 

profesional și liceal 

Baza RED a ISJ 

Neamț 

4.2.Îndrumarea și controlul 

privind aplicarea corectă a 

planurilor cadru și a 

programelor școlare  

Permanent   inspectori școlari Planuri-cadru 

Programe școlare 

Metodologii ME 

Documente specifice 

Nr scoli vizitate 

Nr. note de control 

inspectie 

4.3. Monitorizarea Toate modulele inspectori școlari Metodologii, documente Procentul de frecvență 
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frecventării cursurilor de 

către toți elevii pentru 

combaterea abandonului 

școlar 

generali 

adjuncți inspectori 

școlari  

specifice, raportări și 

procedurile ISJ 

Procent de abandon 

școlar 

4.4. Monitorizarea și 

valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările interne 

și externe 

Toate modulele  inspectori școlari 

teritoriali 

Date statistice 

Metodologii 

Documente specifice 

Note de analiză 

     

 

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

inserții sociale și profesionale a absolvenților;  

 

Curriculum și inspecție școlară 

Obiective Activități / acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

Modalități de evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

1. Dezvoltarea 

parteneriatului 

cu operatorii 

economici 

7.1. Actualizarea și 

organizarea Comitetului 

local de dezvoltare a 

parteneriatului social 

(CLDPS) 

Septembrie-

Octombrie 

2022 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

toţi inspectorii din 

domeniul Curriculum 

Documente legislative 

(O.M.E.C.S. nr. 4456 din 8 

iulie 2015 privind aprobarea 

Cadrului general de 

organizare și funcționare a 

structurilor parteneriale 

consultative pentru 

învățământul profesional și 

ethnic) 

Acord de parteneriat în 

cadrul CLDPS 

Componență CLDPS 

Regulament CLDPS 

Plan de activități CLDPS 
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Inspectorii şcolari 

7.2. Informarea 

operatorilor economici 

privind calendarul 

stabilirii cifrei de 

școlarizare 2023-2024 

Octombrie-

Noiembrie 

2022 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

Documente legislative 

privind stabilirea cifrei de 

școlarizare și admiterea în 

clasa a IX-a liceu, 

învățământ profesional, 

învățământ dual 

(www.edu.ro 

www.alegetidrumul.ro) 

Adrese comunicare 

Proces verbal/ 

Listă de prezență pentru 

întâlnirile cu operatorii 

economici 

7.3. Actualizarea 

Planului local de acțiune 

în domeniul 

învățământului (PLAI) 

din județul Neamț 

Noiembrie 

2022 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

CLDPS 

Planul regional de acțiune 

în domeniul învățământului 

(PRAI) în regiunea Nord-

Est 

PLAI Neamț actualizat și 

transmis unităților IPT 

7.4. Sprijinirea şi 

îndrumarea managerilor 

unităţilor IPT în 

aplicarea procedurilor de 

autorizare ARACIP 

pentru calificările 

solicitate de operatorii 

economici 

Noiembrie 

2022-Iunie 

2023 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspectori școlari   

Documente de autorizare 

provizorie 

(https://aracip.eu/) 

Centralizarea solicitărilor 

operatorilor economici de 

școlarizare în învățământul 

profesional de stat și dual 

Minimum două întâlniri 

de lucru cu directorii 

unităților IPT 

Proces verbal/ 

Listă de prezență 

2. Îmbunătățirea 

consilierii 

elevilor și 

părinților 

8.1. Transmiterea 

metodologiilor și 

calendarelor de admitere 

în IPT 

Octombrie 

2022 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

 

Documente legislative 

(www.edu.ro, 

www.alegetidrumul.ro) 

 

Adrese către unitățile de 

învățământ 

Documente de informare 

postate pe site-ul ISJ 
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acestora privind 

orientarea 

școlară și 

profesională 

Neamț 

8.2. Întocmirea unui plan 

de  acțiune privind 

consilierea elevilor și 

părinților privind 

orientarea școlară și 

profesională 

Noiembrie 

2022 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

CJRAE 

Documente legislative 

Resurse CJRAE 

 

Plan de acțiune privind 

consilierea elevilor și 

părinților privind 

orientarea școlară și 

profesională 

8.3. Monitorizarea 

modului de informare și 

consiliere părinților  la 

nivelul unităților școlare 

Decembrie 

2022-Iunie 

2023 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

Calendar admitere pentru 

învățământul liceal/ 

învățământ profesional/ 

dual 

Documente legislative ME-

CNDIPT 

 

Raport de monitorizare  

 

8.4. Promovarea ofertei 

educaționale a unităților 

IPT 

Februarie- 

Iunie 2023 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct 

inspectori școlari 

Documente legislative 

privind admiterea  și 

promovarea IPT, elaborate 

de ME și CNDIPT 

Comunicate de presă 

Târg ,,Oferta 

educațională” 2023-2024 

11 Martie- Ziua Națională 

a Meseriilor 

Săptămâna meseriilor 

Săptămâna europeană a 

meseriilor 

3. 

Fundamentarea 

pe baze 

științifice și în 

acord cu 

9.1. Informarea 

directorilor unităților 

IPT asupra criteriilor de 

fundamentare a 

Proiectului Planului de 

Noiembrie-

Decembrie 

2022 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector şcolar discipline 

tehnice 

Documente legislative  

(www.edu.ro 

www.alegetidrumul.ro) 

Date statistice privind 

populația școlară 

Adrese de comunicare 

către unitățile IPT 

Documente legislative 

postate pe site-ul ISJ 

Neamț 
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solicitările 

operatorilor 

economici a 

cifrei de 

școlarizare 

pentru 

învățământul 

profesional și 

tehnic 

 

școlarizare 2023-2024 Solicitări operatori 

economici 

Minimum două întâlniri 

de lucru cu directorii 

unităților IPT 

 

9.2. Centralizarea și 

soluționarea solicitărilor 

operatorilor economici 

de școlarizare 

Decembrie 

2022-Ianuarie 

2023 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector şcolar discipline 

tehnice 

Documente legislative 

www.edu.ro 

www.alegetidrumul.ro 

Date statistice privind 

necesarul de forță de muncă 

la nivel județean 

Bază de date privind 

socicitările/ soluționarea 

solicitărilor operatorilor 

economici 

Analiză a numărului de 

locuri propuse pentru 

școlarizarea în IPT în 

anul școlar 2023-2024 

9.3. Analiza și avizarea 

în CLDPS și aprobarea 

în CA al ISJ Neamț a 

Proiectului cifrei de 

școlarizare pentru IPT în 

anul școlar 2023-2024 

Ianuarie 2023 inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector şcolar discipline 

tehnice 

CLDPS 

Documente legislative 

privind stabilirea cifrei de 

școlarizare și admiterea  în 

IPT, elaborate de ME și 

CNDIPT 

Proiectul Planului de 

școlarizare avizat CLDPS 

și aprobat de CA al ISJ 

Neamț 

4. Dezvoltarea 

învățământului 

profesional și 

tehnic, cu 

accent pe 

învățământul 

profesional și 

10.1.Monitorizarea 

calității educației în 

unitățile IPT prin 

inspecție școlară, în baza 

Graficul unic de 

inspecție școlară și a 

tematicii stabilite 

Permanent ISGA Claudia - Manuela 

BARNA 

 

Toţi inspectorii din 

domeniul Curriculum  

Documente legislative 

Cadre didactice 

- inspecții tematice în 

unitățile IPT 

- inspecții de specialitate 

în unitățile IPT 

-inspecții generale 

înunitățile IPT 

- rapoarte de inspecție 
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dual la nivelul 

județului Neamț  

10.2. Sprijinirea şi 

îndrumarea managerilor 

unităților IPT și cadrelor 

și cadrelor didactice 

pentru accesarea 

programelor 

internaţionale de formare  

Permanent inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector proiecte 

europene 

inspector școlar discipline 

tehnice 

Documente legislative 

Apeluri de proiecte 

(www.anpcdefp.ro 

www.finantare.ro) 

- Cereri de finanțare 

(minimum 10 cereri de 

finanțare depuse de 

unitățile IPT) 

-Număr de mobilități 

-Numar de cadre 

didactice participante 

-Exemple de bune 

practici (lucrări didactice, 

referate, lecții 

demonstrative etc.) 

10.3 Monitorizarea 

dezvoltării bazei 

materiale a unităților 

IPT, în special în 

privința dotării 

laboratoarelor 

tehnologice și a 

atelierelor pentru 

instruire practică 

Permanent inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

 

Baza materială a unităților 

IPT 

Contracte de finanțare/ 

realizare a îmbunătățirii 

bazei materiale a unităților 

IPT 

Rapoarte de inspecție 

tematică (conform 

graficului ISJ) 

Bază de date privind 

situația bazei materiale și 

a investițiilor în baza 

materială a unităților IPT 

10.4. Organizarea și 

monitorizarea 

examenelor de 

certificare a 

competențelor 

profesionale, a 

olimpiadelor și 

concursurilor tehnice/ 

Ianuarie-

August 2023 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

Metodologii și calendare de 

examen 

Regulamente de olimpiadă/ 

concurs 

Comunicare instituțională 

(site, e-mail școli) 

realizată la termen 

Procese verbale de 

instruire a președinților 

comisiilor/ membrilor 

comisiilor, conform 

graficului/calendarului de 
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tehnologice/pe meserii examen/olimpiadă/ 

concurs școlar 

Rapoarte privind 

ezultatele elevilor 

10.5 Popularizarea în 

mass-media a 

rezultatelor elevilor la 

olimpiade și concursuri, 

precum și a tuturor 

exemplelor de bună 

practică din IPT. 

Permanent inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

inspectori școlari proiecte 

Rezultate la olimpiade și 

concursuri la discipline 

tehnice/tehnologii 

Bune practici în dezvoltarea 

IPT 

Comunicate de presă 

Articole în presa locală 

Interviuri realizate la 

televiziunile locale 

5. Creșterea 

inserției 

absolvenților în 

câmpul muncii, 

în domeniile 

pentru care s-au 

format prin 

învățământul 

profesional și 

tehnic 

 

11.1. Evidenţa, analiza, 

avizarea și aprobarea 

Curriculumului în 

dezvoltare locală 

elaborat de unitățile 

școlare IPT în colaborare 

cu operatorii economici 

Octombrie 

2022 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

CLDPS 

Documente legislative 

elaborare/ avizare/aprobare 

CDL 

Avizare/aprobare pentru 

toate  disciplinele CDL 

propuse de unitățile 

școlare 

11.2. Monitorizarea 

realizării stagiilor de 

pregătire practică la 

operatorii economici 

Decembrie 

2022-Iunie 

2023 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

Programe școlare și 

suporturi de curs pentru 

CDL-stagii de pregătire 

practică 

Rapoarte de monitorizare  

11.3 Informarea 

unităților IPT privind 

necesarul de forță de 

muncă la nivel regional 

Noiembrie 

2022-August 

2023 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

PRAI Nord-Est 

PLAI Neamț 

Comunicări realizate de 

AJOFM Neamț,  CCI 

Comunicări instituționale 

ISJ- unități școlare-

operatori economici 
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și județean tehnice Neamț și operatori 

economici 

11.4 Monitorizarea 

inserției profesionale a 

absolvenților 

învățământului 

profesional și tehnic 

Iunie-August 

2023 

inspector şcolar general 

inspector şcolar general 

adjunct  

inspector școlar discipline 

tehnice 

Baze de date unități IPT Date statistice privind 

inserția profesională a 

absolvenților 

învățământului 

profesional și tehnic 
 

Ținta 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 

 

Curriculum și inspecție școlară 

Obiective Activități / acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

Modalități de evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

4.1. Adaptarea 

rapidă a 

infrastructurii 

unităților de 

învățământ la 

învățarea cu 

ajutorul 

tehnologiei și 

internetului;  

 

1.1 Stabilirea unei oferte de 

formare a cadrelor didactice în 

domeniul curricular printr-un 

demers procesual bazat pe noile 

tehnologii 

Noiembrie-

decembrie 2022 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

Casa Corpului 

Didactic Neamț 

Suporturi de curs de 

formare 

-Ofertele furnizorilor de 

programe de formare în 

domeniul utilizării noilor 

tehnologii in demersul 

didactic  

1.2. Diseminarea exemplelor de 

bune practici didactice privind 

utilizarea tehnologiei 

Septembrie 

2022-iunie 2022 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

Resurse educaționale 

deschise Neamț 

Baza RED Neamț 
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general adjunct  

 Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

1.3.Desfășurarea activităților 

didactice folosind metode 

didactice de formare a 

competențelor, de dezvoltare a 

creativității, adaptabilității și a 

transferabilității cunoștințelor 

în situații noi 

Toate modulele inspectori școlari Documente specifice Rapoarte inspecții de 

specialitate 

1.4. Realizarea inspecției 

școlare de specialitate, tematice 

și generale, inspecții de 

revenire, în vederea asigurării 

calității în educație 

Toate modulele inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectori școlari 

Metodologii ME și  

documente specifice 

Număr de inspecții 

realizate 

Număr de documente 

întocmite 

1.5. Asigurarea condițiilor 

materiale și de natură 

organizatorică necesare 

desfășurării examenelor 

naționale  

Modulele III, IV, 

V 

inspectori școlari 

generali adjuncți 

directori 

Documente specifice Rezultate la examenele 

naționale 

Rapoarte examene 

naționale 

4.2. Extinderea, 

în toate 

comunitățile 

școlare, a 

capacității de 

învățare digitală  

2.1. Elaborarea unui plan de 

formare a cadrelor didactice 

privind utilizarea noilor 

tehnologii de învățare-

predare-evaluare.  

Octombrie- 

noiembrie 2022 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

Documente legislative 

Inspectorii școlari 

Directorii de școli 

Analiza nevoilor de 

formare a cadrelor 

didactic 

-Raport privind starea 

învățământului si 

stabilirea obiectivelor 

pentru anul 2022-2023 

pentru domeniul 

Curriculum 

-Raport final al nevoilor 

de formare 
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2.2. Organizarea de cursuri de 

formare a cadrelor didactice 

privind inițierea în utilizarea 

TIC și a platformelor de 

învățare Googleclassroom, 

Microsoft Teams. 

Septembrie 

2022-iunie 2023 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum, 

DRU 

Organizațiile 

furnizoare de 

programe de formare 

Casa Corpului 

Didactic Neamț 

-Minim 250 de cadre 

didactice  in 14 grupe pe 

cele 4 zone: Piatra 

Neamț, Tg. Neamț. 

Roman, Bicaz. 

2.3. Monitorizarea, controlul și 

îndrumarea implementării 

elementelor TIC în activitatea 

personalului didactic, la nivelul 

unităților școlare din 

județ(semestrial, bază de date, 

cursuri absolvite) 

Permanent 

Inspector școlar 

general adjunct  

Inspectori MRU 

Compartimentele 

secretariat, 

informatizare și 

tehnic-administrativ 

Soft-uri instalate 

Pachete 

informationale 

Baze de date 

Arhivare electronica 

Minim o evaluare a 

competentelor specifice 

compartimentului ocupat 

 

4.3. Creșterea 

rolului 

managerilor 

școlari în 

accelerarea 

tranziției la 

învățarea 

complementară 

digitală 

3.1.  Identificarea nevoilor de 

formare ale cadrelor didactice 

pentru abordarea teoretică și 

practică a noilor tehnologii 

didactice 

Octombrie 2022 inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

Documente legislative 

Inspectorii școlari 

-Plan managerial pentru 

domeniul Curriculum și 

inspecție școlară în acord 

cu Strategia ISJ și cu 

Planul managerial al ISJ 

Neamț 

3.2. Promovarea pachetului de 

programe de formare CRED în 

vederea schimbării paradigmei 

profesionale a cadrelor 

didactice  

Septembrie  

2022-  iunie 

2023 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

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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3.3.Monitorizarea demersului 

de formare a cadrelor didactice 

în domeniul utilizării noilor 

tehnologii in demersul didactic 

(Programul CRED și alte 

proiecte inițiate prin CCD 

Neamț) 

Septembrie 

2022-iunie 2023 

inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

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 

3.4. Monitorizarea respectării 

deontologiei si eticii 

profesionale de către inspectorii 

școlari în cadrul inspecției 

școlare 

Decembrie 2022 inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

inspectorii școlari 

Legislația școlară Codul etic al 

inspectorului 

3.5. Inițierea de concursuri/ 

conferințe/ simpozioane 

extracurriculare prin care să se 

valorizeze bunele practici 

didactice în utilizarea creativă a 

platformelor educaționale 

digitale 

anual inspector școlar 

general 

inspector școlar 

general adjunct  

Inspectorii din 

domeniul Curriculum 

Regualment de 

concurs 

Proceduri 

Număr de școli 

participante 

Număr de accesări  
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Ținta T6. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională, tuturor grupelor de interes, din unitățile școlare, consilierea și 

facilitarea schimbului de informații.. 

 

Curriculum și inspecție școlară 

Obiective Activități / acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

Modalități de 

evaluare/ 

indicatori de 

performanță 

6.1. 

Consolidarea 

parteneriatului 

școală-familie-

comunitate 

1.1.Organizarea de competiții 

ce promovează educația 

socială, juridică, financiară, 

antreprenorială 

Modulele III, 

IV, V 

Inspectorii școlari 

pentru management 

instituțional, inspectori 

școlari departamentul 

curriculum 

Metodologii 

Documente specifice 

 Regulament competitii 

Cel putin o 

competitie pe una din 

temele: 

educația socială, 

juridică, financiară, 

antreprenorială 

6.2. 

Îmbunătățirea 

condițiilor 

igienico-

sanitare, precum 

și de securitate 

și sănătate în 

muncă din 

unitățile 

școlare;  

2.1. Inițierea si derularea de 

proiecte /parteneriate 

comunitare  

Modulele III, 

IV, V 

Inspectorii școlari 

pentru management  si 

departamentul 

curriculum 

Metodologii 

Documente specifice 

 Acorduri de parteneriat 

  

Aplicatii de proiect 

6.3. Creșterea 

eficacității 

acțiunilor de 

2.1. Medierea conflictelor și a 

stărilor tensionate din unitățile 

școlare  

Ori de câte ori 

este nevoie 

Inspectorii școlari 

pentru management 

instituțional, inspectori 

Reglementări ME, 

Decizii, hotărâri ISJ 

Neamț 

Diminuarea cu 50% a 

petitiilor pe flux ME– 

ISJ 



                       

                                                                                                                                                                   

128 
 

 

prevenire și 

combatere a 

violenței și 

discriminării în 

mediul școlar;  

școlari departamentul 

curriculum 

Diminuarea cu 30% a 

petitiilor pe flux 

comunitate/scoala/ISJ 

2.2. Realizarea de programe 

privind combaterea și 

prevenirea devierilor de 

comportament, delincvenței 

juvenile, consumului de 

droguri, traficului de persoane 

Toate modulele  inspector școlar general 

inspector școlar general 

adjunct  

inspectori școlari 

Metodologii, 

Documente specifice, 

Raportări 

Număr de programe 

derulate 

Număr de elevi 

consiliați 

6.4. Dezvoltarea 

parteneriatelor 

și proiectelor pe 

tema siguranței 

și stării de bine 

în unitățile 

școlare. 

4.1. Participarea la programe 

europene de mobilitate cu 

tematică curriculară/ utilizarea 

noilor tehnologii 

permanent inspector școlar general 

inspector școlar general 

adjunct  

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.) 

 
4.2.Monitorizarea și asigurarea 

operativității și corectitudinii 

raportărilor, la nivelul ISJ 

Neamț, către MEN și alte 

instituții (permanent, reveniri, 

atenționări ) 

Permanent  

ISGA Claudia - 

Manuela BARNA 

Inspectori MRU 

Compartimentele 

secretariat, 

informatizare și tehnic-

administrativ 

Corespondența 

instituțională 

Adrese oficiale 

Arhivare documente 

Proceduri de lucru 

Legislația pe fiecare 

compartiment 

100% raspunsuri 

oficiale la adrese 

Eliminarea nr de 

petitii care vizeza 

compartimentele cu 

peste 95% 
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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 curriculum-ul naţional, avizarea acestora 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, 

• Dificultăţi întâmpinate în completarea unor machete solicitate de 

ME/ 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 acestora. 

• 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 ai alternativei 

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

alternativă și la învățământ gimnazial. 

• Există elevi cu deficienţe de învăţare, dar şi cu probleme de 
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practicii și stagiilor de practică clinică. 

 

comportament grave. 

• Existenţa multor elevi cu CES, dintre care puţini cu acte, cei mai 

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 în cadrul unor 

unități, depășindu-se perioada de 5 ani. 

• Nu s-au întreprins demersurile pentru acreditare ARACIP de către 

două unități de învățământ particular postliceal. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Învăţământul particular şi alternativele educaţionale, pot  constitui 

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  Erasmus+ etc. 

• Cooperarea între școli,  pentru realizarea unor activități de perfecționare, 

și activități non formale. 

• Insuficienţa fondurilor financiare alocate unităţilor şcolare cu 

învăţământ alternativ pentru procurarea materialului didactic în 

concordanță cu  specificul Step by step. 

• 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. 
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• Accesarea unor proiecte europene ( Liceul Tehnologic ”Sf.Ioan de la 

Salle” Pildești). 

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

primar. 

• Utilizarea eficientă a calculatorului şi video-proiectorului în activităţile 

zilnice de la clase. 

 

• 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 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 unele instituții 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: 

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

nivelul județului Neamț 

DOMENII FUNCȚIONALE : 

1. CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

2. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

3. 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. 
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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 

2022 

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 

2022 

 

Întocmirea și respectarea fișei postului 

Respectarea legislației 

Existența portofoliilor în format letric 

sau electronic,  cu conținutul aprobat și 

asumat  

Monitorizarea elaborării 

documentelor de 

proiectare managerială și 

curriculară  

Inspector învățământ 

particular  

Directori unități de 

învățământ particular 

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Documente 

legislative 

Conform 

graficul de 

inspecții al 

ISJ Neamț  

Existența  și calitatea documentelor de 

proiectare 

 

Optimizarea comunicării 

inter-instituționale  

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 

Verificarea aplicării 

corecte a Curriculum-

ului naţional la unităţile 

de învăţământ, inclusiv 

Inspectorul școlar 

IPA, inspectori școlari 

de specialitate  

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Permanent Respectarea planurilor cadru și 

parcurgerea integrală a programelor  

școlare  în vigoare. 
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metodologiilor 

aprobate, la nivelul 

unităţilor de învăţământ 

particular și de stat care 

au alternativa Step by 

step 

pentru alternativa Step by 

step 

Monitorizarea 

documentelor de 

planificare specifice 

fiecărui nivel de 

învățământ 

Verificarea modului de 

funcţionare  în şcoli a 

comisiilor CEAC  

Documente 

legislative 

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 

didactic optim 

Inspectorul școlar 

IPA, inspectori școlari 

de specialitate 

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

legislative 

Permanent Existența documentelor  de proiectare 

curriculară  

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 2022 -

Iunie 2023 

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 

Inspectorul şcolar de 

specialitate 

Directorii unităţilor 

şcolare 

Inspector școlar 

IPA  

Directori 

Cadre didactice  

Documente 

Conform 

graficului 

de 

inspectii al 

ISJ Neamt  

Existența și calitatea documentelor de 

proiectare  

Rapoarte de inspectie  
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alternativa educațională  legislative 

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 

2022- Iunie 

2023 

Număr de asistenţe realizate de 

directorii de unităţi şcolare 

Număr de inspecţii de perfecţionare 

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 

2022-– 

ianuarie 

2023 

Reducerea abandonului şcolar  

Analiza strategiilor de 

evaluare şi a 

concordanţei între 

evaluările elevilor şi 

cerinţele curriculum-

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 

2022 - Iunie 

2023 

Premii la concursuri şi olimpiade 

şcolare 
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ului unităţii 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 

Noiembrie -

decembrie 

2022, aprilie 

– mai 2023 

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 

perfecționare  

Inspectori școlari, 

directori, cadre 

didactice 

Anual Creșterea numărului de cadre 

didactice care participă la cursuri 

de formare (cu 10% mai multe 

decât în anul școlar 2021-2022) 

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 

 Anual Popularizarea exemplelor de bune 

practici la cercurile pedagogice, la 

ședințele cu directorii, sau 

transmiterea în format electronic 
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II. Domeniul funcţional  – MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

Ținta strategică 1: 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. 

Ținta strategică 2: 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. 

Ținta strategică 3: Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin programe/proiecte 

naționale/regionale/județene. 

Ținta strategică 4: Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională, tuturor grupelor de interes, din unitățile școlare, consilierea 

și facilitarea schimbului de informații. 

Ținta strategică 5: 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. 

 

 

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   

a). Elaborarea planului 

managerial al 

compartimentului 

Invățământ particular și 

alternative educaționale 

(IPA) pentru anul şcolar 

2022-2023 

 Inspectorul din 

compartimentul 

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Documente legislative 

 

Septembrie 2022 Corelarea cu Strategia ISJ 

Neamț şi cu Planul 

managerial al ISJ Neamţ 

b). Elaborarea Raportului 

privind starea 

învăţământului  nemţean 

 Inspectorul din 

compartimentul 

învățământ 

Documente legislative 

Rapoarte ale unităților 

de învățământ 

Septembrie – 

octombrie 2022 

Existența raportului 

Stabilirea obiectivelor 

pentru anul 2022-2023 
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activităţii 

 

din anul şcolar 2021-2022 

domeniul Invățământ 

particular și alternative 

educaționale 

particular și 

alternative 

educaționale 

particular și alternativa 

Step by step 

pentru învățământ 

particular și alternative 

educaționale 

c). Informarea numirii 

directorilor din 

invatamantul particular   

 Inspectorul școlar 

general  

Consilierul juridic  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale LEN, 

Metodologii specifice 

Septembrie 2022 

Când este cazul 

Adresă pentru informarea 

numirii directorilor  

Realizarea bazei de date, 

predarea portofoliilor 

directorilor  

d). Organizarea şedinţelor 

cu directorii 

 Inspector școlar 

general  

Inspector școlar  

învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

Inspectorii şcolari  

ROFUIP 

Regulamentul intern al 

ISJ Neamț 

Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Participarea  

directorilor unităților de 

învățământ 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 ME Conform 

graficului ME 

Conform 

graficului 

județean  

Informări pentru conducerea 

inspectoratului 

Diseminarea informaţiilor  

Consfătuirea județeană IPA 
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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  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial. 

OMECTS nr. 

5547/2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

Septembrie 2022 

Februarie 2023 

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  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

OMECTS nr. 

5547/2011 privind 

aprobarea 

Regulamentului de 

inspecție a unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

 

Septembrie-

octombrie 2022 

Criteriile de selecție 

Chestionare aplicate  

Îndrumarea 

procesului  

instructiv-educativ 

şi coordonarea 

activităţii 

unităților școlare 

din zona de 

responsabilitate 

1. Aplicarea 

corectă a 

curriculum-ului în 

anul şcolar 2022-

a). Verificarea aplicării 

corecte a Curriculum-ului 

Naţional la unităţile de 

învăţământ, inclusiv pentru 

alternativa Step by step  

 Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

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 

 Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

Directorii unităților 

 OUG nr. 75/2005 

privind asigurarea 

calității educației 

Documente ARACIP 

Conform 

graficului unic de 

control al ISJ 

Neamț 

Inspecţii tematice în toate 

unitățle de învățământ 

particular  

Numărul de rapoarte de 
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2023, prin 

proiectare 

managerială 

adecvată 

(CEAC) de învățământ 

particular și 

alternative 

educaționale 

 inspecții tematice  

Sinteze Rapoarte inspectii 

tematice  

c). Verificarea planurilor 

manageriale anuale şi a 

planurilor operaţionale 

elaborate de directorii de 

şcoli – (învătamant 

particular și alternativa 

educationala)  

 Inspectorii şcolari  

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

Reglementări legale 

ROFUIP 

 

Septembrie-

octombrie 2022 

 

Inspecţii tematice 

Numărul de rapoarte de 

inspecții  

d). Verificarea numărului 

de ore de asistenţe  

realizate de către directori/ 

directori adjuncţi, 

evaluarea asistenţelor şi a 

măsurilor propuse 

 Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

Directorii 

unităților de 

învățământ 

particular și 

alternative educaț. 

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  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

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  Inspectorii şcolari  Conform Rapoarte privind activitatea 
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funcționării/aplicării 

sistemului de 

control intern în școli 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

Directorii  

Auditor ISJ Neamț 

Legislația privind 

SCIM 

graficului ISJ 

Neamț 

SCIM din școli 

g). Monitorizarea unităţilor 

şcolare din teritoriu  

 Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

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 

Directorii 

Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

Metodologii 

Proceduri 

 

Conform 

graficelor ME/ 

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  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

Directorii 

Inspectorii școlari 

Inspector școlar  

IPA 

Reglementări legale 

Conform 

graficului ISJ 

Numărul rapoartelor/ note 

de control 

Realizarea  RAEI 100% în 

unitățile de Î.P. 
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 Îndrumarea şi 

controlul activităţii  

a). Organizarea şi 

desfăşurarea inspecţiilor 

tematice 

Organizarea și desfășurarea 

inspecțiilor de specialitate 

 Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

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 cel 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 

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Documente legislative 

Directorii 

Septembrie-

octombrie 2022 

 

 

Diseminarea informaţiilor 

 

Creșterea calității 

actului managerial 

prin activități de 

formare a 

directorilor de 

școli 

1. Perfecţionarea 

managerilor 

şcolari prin 

programe 

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 20   

directori / directori adjuncți 

și la cercurile pedagogice 

Participarea a cel puțin 25% 

din nr. directorilor  și 

directorilor adjuncți la 

programe de formare 
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organizate de ISJ 

Neamț 

 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 educaț. 

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  

 Insp. resurse umane 

Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

Legislatia specifică 

 

Conform 

graficului ME  

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 

instituţional 

Directorii unităților de 

învățământ particular  

Legislație specifică 

Conform 

calendarului ISJ 

şi CCD 

Participarea a 15%  din 

unităţile şcolare la proiecte 

educaţionale /programe 

europene 

e). Înscrierea directorilor 

din învățământul particular  

 Președinte  AMENT 

Inspector școlar  

Inspector școlar  

învățământ particular 

Octombrie  2022 Statutul asociației 

Înscrierea a minim 25 % din 
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în Asociaţia Managerilor 

Educaţionali din Judeţul 

Neamţ             ( AMENT) 

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

și alternative 

educaționale 

Directorii unităților de 

învățământ particular  

directorii din învățământul 

particular în AMENT 

f). Publicarea unor lucrări 

de specialitate, în cadrul 

IPA  

 Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale directorii  

Lucrări, studii,statistici 

ANUAL 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  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

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  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

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  

c). Realizarea unui sistem 

de comunicare rapid şi 

eficient cu directorii 

unităţilor de învăţământ din 

judeţ 

 Inspectorii şcolari 

pentru management 

instituţional 

Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

Inspectorii școlari 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Logistica necesară 

Septembrie 2022 

Martie 2023 

e-mail; completarea 

formularelor google docs; 

whattsapp 

 



                       

                                                                                                                                                                   

144 
 

 

 Directorii Serviciul 

secretariat 

 

Consilierea 

managerilor 

școlari şi 

facilitarea 

schimbului de 

informaţii 

a).Realizarea băncii de date 

cu directorii/ directorii 

adjuncţi ai şcolilor din 

judeţ  

 Inspector școlar  

ÎP&AE  

 

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  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

 

 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative 

educaționale 

Logistica necesară 

Internet  

Echipamente IT/ 

multimedia 

Directorii 

An şcolar  

2022-2023 

Popularizarea activităţilor în 

cadrul cercurilor pedagogice 

și a ședințelor de lucru   

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  

2022-2023 

Respectarea termenelor  
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g). Soluţionarea promptă şi 

eficientă a  corespondenţei 

primite, a sesizărilor şi a 

reclamaţiilor  

 Serviciul secretariat 

Inspectorii şcolari 

pentru management  

Inspector școlar  

ÎP&AE / Inspector 

școlar teritorial 

Inspectorii școlari 

Documente legislative 

Logistica necesară 

Inspector școlar  

învățământ particular 

și alternative educaț. 

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 educaț. 

Când apar Numărul petițiilor 

soluționate 

Înlăturarea/ evitarea 

conflictelor 
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XVI. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTELOR PE DOMENII 

FUNCȚIONALE 

 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA CU 10% 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 ME 

 

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 ME cu privire la burse, transport elevi, 

 

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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premii, concursuri 

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 ME 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 

 

Inspector şcolar 

general  

Inspector şcolar 

general adjunct 

Compartimentul rețea 

școlară 

 

 

Comunitatea 

 

Rapoarte de 

activitate 

Situații de 

lucru 

 

Conform 

planificării 
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5. Transmiterea în timp util a situațiilor solicitate 

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 ME 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 2022 și a  

Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activităților de 

audit public intern pentru anul 2022-2023. 

2. Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională în domeniul auditului 

public intern prin realizarea Programului anual de formare 

profesională a auditorilor interni în anul 2022-2023. 

3. Îmbunătăţirea sistemului de management al riscurilor la nivelul ISJ . 

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

 

Inspector şcolar 

general  

Auditor Intern 

 

 

Managementul 

general 

 

 

Rapoarte de 

activitate 

 

Misiuni de 

evaluare 

realizate de 

către Direcţia 

de Audit din 

cadrul ME sau 

 

Permanent 

 

Conform 

planificării 

activităților 

 



                       

                                                                                                                                                                   

149 
 

 

administrare și păstrare a patrimoniului la nivelul ISJ și a unităților 

conexe în anul 2022-2023. 

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 2022-2023. 

6. Promovarea și respectarea principiilor și regulilor de conduită etică a 

auditorilor interni. 

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; 

- 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). 
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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: 

- Grupurilor 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; 

- Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute; 

- Interpretarea datelor privind nivelul de atingere a ţintelor; 

- Stabilirea impactului asupra comunităţii educaţionale; 

- Completarea  fişei de autoevaluare; 

- Completarea fişelor de analiză a documentelor ISJ Neamţ; 

- Realizarea unor produse concrete ale proiectului de monitorizare şi evaluare.  

 

 


