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GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL  
INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA 

SEMESTRUL II, AN ȘCOLAR 2012 – 2013 
 

 Cadru legislativ: 
 Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale; 
 Ordin nr. 5547 din 6 octombrie 2011 al MEN privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 
 

Nr. 
crt. 

Perioada 
Tipul de 
inspecție 

Unitatea de 
învățământ 

Colectivul de 
control 

Aspecte vizate 

1 

01-15.02.2013 
Inspecție 
tematică 

Toate unitățile 
de învățământ 

Inspectori școlari 

 
Monitorizarea autoevaluării institutionale 

- Verificarea rapoartelor catedrelor/ comisiilor metodice/ 
C.E.A.C.; 

- Verificarea documentelor de constituire a comisiilor la nivelul 
unităţii; 

- Verificarea raportului de activitate al directorului; 
- Verificarea concordanṭei dintre efectivele elevilor la clase ṣi 

datele consemnate în planul de ṣcolarizare 2013-2014; 
- Monitorizarea respectării normelor metodologice privind 

restrângerile de activitate; 
 

2 

18-29.03.2013 
Inspecţie 
generală 

CJRAE 
Constanţa 

Coordonator: 
Inspector şcolar 
Geoglovan Daniel  

 
- managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea 

instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, 
financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației 
în vigoare și a regulamentelor; 

- modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și 
aplicarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală, 
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Nr. 
crt. 

Perioada 
Tipul de 
inspecție 

Unitatea de 
învățământ 

Colectivul de 
control 

Aspecte vizate 

calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul 
didactic și de unele categorii de personal didactic auxiliar; 

- activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, 
evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului 
educațional); 

- nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la 
standardele educaționale naționale (curriculare și de 
evaluare); 

- modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează 
dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în 
învățare (consiliere, orientare școlară, asistența 
individualizată), respectând principiile educației incluzive și 
asigurarea egalității de șanse; 

- relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea 
locală; 

- atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează 
unitatea de învățământ; 
 

3 

01-20.03.2013 
Inspecție 
tematică 

Toate unitățile 
de învățământ 

Inspectori școlari 

 
Documente şcolare. Monitorizarea aplicării procedurii de 
elaborare a CDS , an şcolar 2013-2014; 
- verificarea documentaţiei  C.D.S.; 
- verificarea documentelor şcolare; 
 

4 

15-19.04.2013 
Inspecţie 
generală 

Scoala 
Postliceală 
Sanitară 
”Hipocrate” 

Coordonator: 
inspector şcolar 
Alina Codreanu 

 
- managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea 

instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, 
financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 
Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664                                     
Tel.: +40 (0)241 611 913,  Fax: +40 (0)241 618 880 
www.isjcta.ro   e-mail: isj-cta@isjcta.ro  

 

 
 

Inspector General Adjunct Curriculum și controlul asigurării calității 
Prof. Adriana Cristina Oprea 

3 

Nr. 
crt. 

Perioada 
Tipul de 
inspecție 

Unitatea de 
învățământ 

Colectivul de 
control 

Aspecte vizate 

Constanţa în vigoare și a regulamentelor; 
- modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și 

aplicarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală, 
calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul 
didactic și de unele categorii de personal didactic auxiliar; 

- activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, 
evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului 
educațional); 

- nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la 
standardele educaționale naționale (curriculare și de 
evaluare); 

- modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează 
dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în 
învățare (consiliere, orientare școlară, asistența 
individualizată), respectând principiile educației incluzive și 
asigurarea egalității de șanse; 

- relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea 
locală; 

- atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează 
unitatea de învățământ; 
 

5 

22-26.04.2013 
Inspecţie 
generală 

Liceul „Jean 
Dinu” 
Adamclisi 

Coordonator: 
inspector şcolar 
Petrica Miu 

 
- managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea 

instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, 
financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației 
în vigoare și a regulamentelor; 

- modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și 
aplicarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală, 
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Nr. 
crt. 

Perioada 
Tipul de 
inspecție 

Unitatea de 
învățământ 

Colectivul de 
control 

Aspecte vizate 

calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul 
didactic și de unele categorii de personal didactic auxiliar; 

- activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, 
evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului 
educațional); 

- nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la 
standardele educaționale naționale (curriculare și de 
evaluare); 

- modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează 
dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în 
învățare (consiliere, orientare școlară, asistența 
individualizată), respectând principiile educației incluzive și 
asigurarea egalității de șanse; 

- relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea 
locală; 

- atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează 
unitatea de învățământ; 
 

6 

01.-20.05.2013 
Inspecție 
tematică 

Toate unitățile 
de învățământ 

Inspectori școlari 

 
Monitorizarea pregătirii unităţilor şcolare pentru 
susţinerea examenelor naţionale: 

- verificarea modalităţilor de diseminare a prevederilor cuprinse 
în metodologiile de examene; 

- verificarea centralizării şi interpretării rezultatelor obţinute la 
simulări; 

- verificarea transmiterii  rezultatelor obţinute către cadre 
didactice, părinţi, elevi; 

- verificarea deciziilor elaborate de unitatea şcolară; 
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Nr. 
crt. 

Perioada 
Tipul de 
inspecție 

Unitatea de 
învățământ 

Colectivul de 
control 

Aspecte vizate 

 
7 

13-17.05.2013 
Inspecţie 
generală 

Centrul Scolar  
pentru  
Educaţie 
Incluzivă  
”Albatros” 
Constanţa 

coordonator: 
inspector şcolar 
Irinela Nicolae 

 
- managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea 

instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, 
financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației 
în vigoare și a regulamentelor; 

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

- activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, 
evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului 
educațional); 

- nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare ,raportat la 
standardele educaționale naționale (curriculare și de 
evaluare); 

- modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează 
dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în 
învățare (consiliere, orientare școlară, asistența 
individualizată), respectând principiile educației incluzive și 
asigurarea egalității de șanse; 

- relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea 
locală; 

- atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează 
unitatea de învățământ; 
 

8 01.02.2013 – 
05.06.2013 

Inspecție de 
specialitate 

Unități de 
învățământ la 

Inspectori școlari 
Metodiști 

 
- Activitatea cadrului didactic (proiectare, predare – învățare, 
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Nr. 
crt. 

Perioada 
Tipul de 
inspecție 

Unitatea de 
învățământ 

Colectivul de 
control 

Aspecte vizate 

nivelul 
județului 

evaluare, reglare/ remediere, diferențiere a demersului 
educațional); 

- Modernizarea practicilor didactice şi centrarea demersului 
didactic pe elev; 

- Consilierea cadrelor didactice inspectate în vederea 
deversificării ofertei educaționale a unităților școlare; 

- Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de 
dezvoltare profesională și evoluție în carieră; 
 

 
Inspector Şcolar General Adjunct Curriculum şi Asigurarea Calitătii, 

Prof. Adriana Cristina OPREA 
 

Inspector pentru implementarea descentralizării instituţionale, 

Prof. Timofte Liliana 


