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Nr. 11927/03.10.2022 
                                                                                                                          Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman 
                                                                                                                                                                                   din data de 11.10.2022 
                                                                                                                                                              
 
 

                                                                                                                                                                                      Aprobat,  

                                                                                                                                                                          Inspector Şcolar General,  

                                                                                                                                                                             prof. Sorin-Gabriel ILIE 

 

 
                                                                          GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL  
 
                                                                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN  
 
                                                                                       A N   Ş C O L A R  2022- 2023  
 
      La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman activităţile de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar sunt desfășurate de către 

inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncţi și inspectorii şcolari ai domeniilor Curriculum și inspecție școlară și Management, în scopul 

realizării obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități de învățământ, așa cum sunt acestea definite prin legislația în vigoare.  

 

                                                                                           Cadrul legislativ:  

 

➢ Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu 

modificările și completările ulterioare;  

➢ O.M.E.C. 6.106/03.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;  
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➢ O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

➢ O.M.E. nr. 3505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023; 

➢ OMECTS nr. 5561/07.102011 - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ OMEC nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru cu privire la desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei 

și internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

➢ O.M.E. nr. 3238/05.02.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curricumului la decizia școlii; 

➢ O.M.E. nr. 5359/01.09.2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a 'V-a și a VI-a 

în anul școlar 2022-2023; 

➢ O.M.E. nr. 5241/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-

2023;  

➢ O.M.E.  nr. 5242/3 1.08.2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2023. 

 

 

                                                                      Obiectivele principale ale inspecției școlare:  

 

1. Întărirea capacității instituționale a unităților școlare prin aplicarea prevederilor legislative în vigoare de către conducerea unității de învățământ, cu accent   

pe asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor, precum și a prevenirii situațiilor de risc ale elevilor; 

2. Creșterea calității actului didactic prin utilizarea metodelor moderne de predare - învățare – evaluare, diferențiate, în funcție de potențialul individual al   

elevului, în vederea dezvoltării gândirii critice și diminuării riscului de analfabetism functional; 

 3. Consilierea cadrelor didactice din județul Teleorman în legătură cu activitatea lor profesională și posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în  

carieră;  
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4. Monitorizarea unităţilor de învăţământ cu rezultate slabe la examenele naţionale: Evaluare Naţională şi Bacalaureat 2022, precum şi a celor care 

înregistrează diferenţe mari între rezultatele la examenele naţionale şi evaluarea din şcoală;  

5. Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii didactice în unităţile cu învăţământ special, alternativ sau particular;  

6. Monitorizarea modului de pregătire, organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale (Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în 

anul 2023, Evaluarea Naţională 2023, Bacalaureat 2023, examene de competenţe profesionale etc.) din județul Teleorman;  

7. identificarea exemplelor de bună practică privind inovarea în procesul de predare-învățare, în conducerea școlii, în abordarea parteneriatelor, în special 

cu părinții, comunitatea locală, ONG-uri și diseminarea acestora.  

 

8. Colectarea și analizarea informațiilor în vederea valorificării aspectelor pozitive și a soluționării unor probleme ale sistemului de educație la nivelul 

judeţului Teleorman;  

 

                                           Criteriile de întocmire a graficului unic de monitorizare şi control la nivelul judeţului Teleorman:  

 

✓ Intervalul dintre două inspecţii şcolare generale succesive;  

✓ Monitorizarea unităților de învățământ cu rezultate slabe obţinute la simulările/examenele naționale;  

✓ Calitatea activităţii unităților şcolare (calitatea procesului de învăţământ, calitatea activităţii manageriale, activităţile compartimentelor 

funcţionale);  

✓ Asigurarea condiţiilor optime pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de examen pentru Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi 

a VI-a în 2023, Evaluarea Naţională 2023, Bacalaureat 2023  
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                                                                                      Arii tematice/domenii:  

 

 Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor;  

 Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia școlii/ în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor 

extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar;  

 Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional);  

 Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare);  

 Preocuparea unităţii de învățământ pentru sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, 

orientare şcolară, asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse;  

 Relaţiile unității de învățământ cu părinţii şi cu comunitatea locală;  

 Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învățământ  

 

În anul şcolar 2022-2023, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, se vor desfăşura următoarele tipuri de inspecţii şcolare:  

 

 Inspecţii şcolare generale  

 Inspecţii tematice  

 Inspecţii de specialitate  
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NR.CRT.                   

SĂPTĂMÂNA 

TIPUL INSPECTIEI / 

ACTIVITATII 

UNITATI DE 

INVATAMANT 

COORDONATORI INDICATORI DE 

REALIZARE 

1. 1 - 23 septembrie Evaluarea anuală a activității 

manageriale desfășurate de 

directorii și directorii adjuncți din 

unitățile de învățământ 

Toate unitățile de 

învățământ din județ 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlari 

generali adjuncți  

Inspectori școlari 

Nr. directori evaluați 

Nr.rapoarte de etapă 

încheiate 

Calificative anuale 

2. Conform graficului     

compartimentului 

Dezvoltarea resursei 

umane 

Inspecții de specialitate Unități de învățământ 

din județ 
Inspector școlar 

general adjunct – 

compartiment 

curriculum și 

inspecție școlară 

Inspector școlar 

compartiment 

Dezvoltarea resursei 

umane 

Inspectori școlari 

Metodiști 

 

Nr. rapoarte inspecții 

de specialitate 

3. Permanent Inspecție tematică 

 

Monitorizarea/verificarea 

modului de aplicare a 

competențelor manageriale din 

perspectiva proiectării, 

organizării și desfășurării 

activității manageriale și didactice 

din unitățile de învățământ 

Unități de învățământ 

din județ 

Inspector școlar 

general 

Inspectori școlari 

generali adjuncți  

Inspectori școlari 

Coordonatori: 

insp.șc. Ion Marilena 

insp.șc. Iana 

Marinela 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 
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4. Permanent Inspecție tematică 

 

Verificarea participării școlare și 

a măsurilor întreprinse la nivelul 

unităților școlare pentru 

combaterea absenteismului și a 

părăsirii timpurii a școlii 

 Inspector școlar 

general 

Inspectori școlari 

generali adjuncți  

Inspectori școlari 

Coordonator insp. 

șc. Șuică Maria 

Elena 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 
5. Permanent Inspecție tematică 

 

Monitorizarea modului de 

aplicare a legislației în vigoare 

privind transferul elevilor  

Unități de învățământ 

din județ 
Inspector școlar 

general 

Inspectori școlari 

generali adjuncți  

Inspectori școlari 

Coordonator insp. 

șc. Marioara Adrian 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 
     6. 15- 22 noiembrie 2022 Inspectie tematică  

 

Verificarea modului de elaborare 

și gestionare a documentelor de 

încadrare a personalului didactic 

de predare din unitățile de 

învățământ. 

Unități de învățământ 

din județ 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct – 

compartiment 

management 

Coordonator 

 insp. șc. Negrea 

Alexandra 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 
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     7.    05-09 decembrie 2022 Preinspecție școlara generală Școala Gimnazială         

,,Ștefan cel Mare” 

Alexandria 

Inspectori școlari 

generali adjuncți 

Coordonator insp. 

șc. Iana Marinela 

 

Proces-verbal de 

preinspecție 

     8.    12-16 decembrie 2022 Inspecție școlară generală Școala Gimnazială         

,,Ștefan cel Mare” 

Alexandria 

Inspectori școlari 

generali adjuncți 

Inspectori școlari 

Metodiști 

Coordonator insp. 

șc. Iana Marinela 

 

Nr. cadre didactice 

inspectate; 

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 

    9. 

   16-20 ianuarie 2023 

Preinspecție școlara generală Scoala Gimnazială 

Gratia 

Inspectori scolari 

generali adjuncți 

Coordonator insp. 

șc. Cojocaru Ion 

Proces-verbal de 

preinspectie 

    10. Inspecție tematică 

 

Monitorizarea modului în care se 

asigură sprijinul educațional 

necesar obținerii progresului 

școlar pentru elevii cu C.E.S 

și/sau dizabilități integrați în 

unitățile de învățământ din județ 

Unități de învățământ 

din județ 

Inspector școlar 

general 

Inspectori școlari 

generali adjuncți 

Metodiști 

 

Coordonator 

Insp. Șc. Ion 

Marilena 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 

    11.     23-27 ianuarie 2023 Inspecție școlară generală Scoala Gimnazială 

Gratia 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Nr. cadre didactice 

inspectate; 
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Inspectori școlari 

Metodiști 

 

Coordonator 

Coordonator insp. 

șc. Cojocaru Ion  

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 

      12. 

   06-10 februarie 2023 

Preinspecție școlara generală Scoala Gimnaziala 

Dracea 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Coordonator insp. 

șc. Stancu Ligia 

Estera 

 

Proces-verbal de 

preinspecție 

13. Preinspecție școlara generală Școala Gimnazială 

Saelele 
Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Coordonator insp. șc 

Oriță Florin 

 

Proces-verbal de 

preinspecție 

14. 

   20-24 februarie 2023 

Inspecție școlară generală Școala Gimnazială 

Dracea 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Inspectori școlari 

Metodiști 

 

Coordonator insp. 

șc. Stancu Ligia 

Estera 

 

Nr. cadre didactice 

inspectate; 

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 

15. Inspecție școlară generală Școala Gimnazială 

Saelele 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Nr. cadre didactice 

inspectate; 
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Inspectori școlari 

Metodiști 

 

Coordonator insp. 

șc. Orită Florin 

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 

     16. 27 februarie -16 iunie  

2023 
Inspecție tematică 

 

Monitorizarea modului de 

derulare a activităţilor educative 

cuprinse în programul ,,Școala 

altfel” 

Unități de învățământ 

din județ 
Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Inspectori școlari 

Metodiști 

 

Coordonator insp. 

șc. Stoicescu Oana 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 
17. 

  06-10 martie 2023 

Preinspecție școlara generală Școala Gimnazială nr.4 

Turnu Măgurele 

Inspectori școlari 

generali adjuncți 

Coordonator insp. 

șc. Ionescu Florența 

 

Proces-verbal de 

preinspectie 

18. Preinspecție școlara generală Școala Gimnazială Lisa Inspectori școlari 

generali adjuncți 

Coordonator insp. 

șc. Floricică Carmen 

Proces-verbal de 

preinspectie 

19. 

  13-17 martie 2023 

Inspecție școlară generală Școala Gimnazială nr.4 

Turnu Măgurele 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Inspectori școlari 

Metodiști 

Nr. cadre didactice 

inspectate; 
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Coordonator insp. 

șc. Ionescu Florența 

 

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 

20. Inspecție școlară generală Scoala Gimnaziala Lisa Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Inspectori școlari 

Metodiști 

 

Coordonator insp. 

șc. Floricică Carmen 

 

 

Nr. cadre didactice 

inspectate; 

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 
21. 20-24 martie 2023 Inspecție tematică 

 

Monitorizarea accesului egal la 

educație al tuturor beneficiarilor 

primari-integrarea în colectivitate 

a elevilor aparținâd minorităților 

etnice. 

 

Unități de învățământ 

din județ 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct – 

compartiment 

management 

Coordonator 

 insp. șc. Stancu 

Estera Ligia 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 

22.  19-21 aprilie 2023 Preinspecție școlara generală Școala Gimnazială 

Viișoara 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Coordonator insp. 

șc. Ologeanu Nicolae 

Proces-verbal de 

preinspectie 
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23.   24-28 aprilie 2023 Inspecție școlară generală Scoala Gimnaziala 

Viisoara 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Inspectori școlari 

Metodiști 

Coordonator: 

insp.sc.Ologeanu 

Nicolae 

Nr. cadre didactice 

inspectate 

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 

24.    08-12 mai 2023 Preinspecție școlara generală Școala Gimnazială 

Nenciulești 

Inspectori scolari 

generali adjuncți 

Coordonator insp.șc. 

Ștefan Florin 

 

Proces-verbal de 

preinspecție 

25.    15-19 mai 2023 Inspecție școlară generală Școala Gimnazială 

Nenciulești 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Inspectori școlari 

Metodiști 

Coordonator insp.șc. 

Ștefan Florin 

 

Nr. cadre didactice 

inspectate 

 

Nr.fișe de asistențe la 

ore încheiate 

 

Nr. rapoarte pe arii 

tematice încheiate  

 

Raport general 

26. 22-26 mai 2023 Inspecție tematică 

 

Verificarea nivelului de pregătire 

a unităților școlare în vederea 

susținerii examenelor naționale-

Unități de învățământ de 

nivel gimnazial si liceal 

Inspector scolar 

general 

Inspectori scolari 

generali adjuncti 

Inspectori școlari 

Coordonatori: 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  
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Evaluare Națională 2023 și 

Bacalaureat 2023 

insp.șc. Lăpădatu 

Angela 

insp.șc. Negrea 

Alexandra 

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 

27. 22-26 mai 2023 Inspecție tematică 

 

Verificarea activității 

manageriale și didactice în 

unitățile de învățământ 

profesional și tehnic. 

Unități de învățământ  

profesional și tehnic 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

general adjunct – 

compartiment 

curriculum și 

inspecție școlară 

Coordonator 

 insp. șc. 

Gheorghescu 

Daniela 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

monitorizate;  

 

Nr. rapoarte de 

inspecţie tematică 

întocmite;  

 

Raport final inspecţie 

tematică 

 

 

                    

 

                     

     Inspector școlar general adjunct                                                                                                          Inspector școlar general adjunct 

 pentru Currriculum și inspecție școlară,                                                                                                             pentru management, 

     prof. Răzvan-Delcea VASILE                                                                                                                    prof. Luminița-Flori VILAE 

 

 


