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Nr. înreg. 13.612/01.11.2021   

Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, 

 din data de 02.11.2021 

Aprobat, 

Inspector Şcolar General, 

prof. Florin ORIŢĂ 

 

 

GRAFIC   UNIC   DE   MONITORIZARE   ŞI   CONTROL 

INSPECTORATUL    ŞCOLAR     JUDEŢEAN    TELEORMAN 

A N     Ş C O L A R     2021- 2022   

Semestrul I 

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; 

 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.10.2011, modificat prin 

O.M.E.C.T.S. nr. 3.400/18.03.2015; 

 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, O.M.E.C. 6.106/03.12.2020; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. 5.447/31.08.2020; 
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 Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022; 

 Ordinul ministrului Educației nr. 3.243/ 05.02.2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 

 Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 

în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2 ; 

 Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.338/1.082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 

în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2. 

           

 

Obiectivele  principale ale inspecției școlare: 

 

 monitorizarea unităţilor de învăţământ cu rezultate slabe la examenele naţionale: Evaluare Naţională şi Bacalaureat 2021, precum şi a celor care 

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

 îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind 

învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile M.E. și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și 

naționale în domeniul educației; 

 consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar în implementarea politicilor educaționale naționale; 

 evaluarea și/sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-învățare-evaluare, prin raportare la sistemul 

de competențe al profesiei didactice; 



 

 

 

 

3 

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

carieră; 

 sprijinirea și încurajarea dezvoltării individuale ale elevilor și formarea atitudinii pozitive a acestora față de educația pe care le-o furnizează școala; 

 organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în unităţile cu învăţământ special, alternativ sau particular; 

 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  

2022, Evaluarea Naţională 2022, Bacalaureat 2022, examene de competenţe profesionale etc.) din județul Teleorman; 

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

judeţului Teleorman; 

 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. 

 

 

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 2022, Evaluarea Naţională 2022, Bacalaureat 2022. 
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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 egalităţi i 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. 
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În anul şcolar 2021-2022, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman,  se vor desfăşura următoarele tipuri de inspecţii şcolare: 

 

  Inspecţii şcolare generale 

 Inspecţii tematice 

 Inspecţii speciale şi de specialitate 

 

 

NR. 

CRT. 

SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ 

ACTIVITĂŢI 

UNITĂŢI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

COORDONATORI INDICATORI DE 

REALIZARE 

    1. 

30 august-09 

septembrie 

2021 

Verificarea stadiului pregătirii 

unităților școlare pentru începerea 

în bune condiții a anului școlar 

2021-2022, în conformitate cu 

Ordinul Prefectului județului 

Teleorman nr.505/24.08.2021 

 

Unitățile de învățământ 

din zona de 

responsabilitate a 

inspectorilor școlari. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorii 

şcolari generali adjuncţi, 

Inspectorii şcolari, 

reprezentanți ai Instituției 

Prefectului – Județul 

Teleorman, Direcției de 

Număr de unităţi verificate; 

Număr rapoarte inspecţie 

realizate. 
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Sănătate Publică 

Teleorman. 

 

    2. 

06-30 

septembrie 

2021 

Inspecţie tematică 

 

 Monitorizarea aplicării  

 prevederilor Ordinului ministrului 

educației și al ministrului sănătății 

nr. 5.196/1.756/03.09.2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare 

a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ 

în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2 . 

 

 

Unitățile de învățământ 

din zona de 

responsabilitate a 

inspectorilor școlari. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. 

Pătrănescu Gheorghe 

 

 

Număr de unităţi verificate; 

Număr rapoarte inspecţie 

realizate; 

Raport inspecţie tematică. 

    3. 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Inspecţie tematică 

 

    Monitorizarea modului de 

implementare a Reperelor 

metodologice pentru clasa a IX-a, în 

vederea sporirii calităţii în educaţie. 

 

 

 

Unităţile de învăţământ 

liceal. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof.  

Alexandra Negrea 

 

Numărul fișelor de 

monitorizare; 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 

    4. 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Inspecţie tematică 

 

 

 

 

 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 
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    Monitorizarea activității cadrelor 

didactice din unităţile de 

învăţământ, în vederea 

îmbunătăţirii rezultatelor obţinute 

la examenele naţionale. 

 

Unităţile de învăţământ 

gimnazial şi liceal. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Vasile 

Anca-Irina 

    5. 

18 octombrie-

21 decembrie 

2021 

Inspecții de specialitate / 

Activități specifice postului 

 

    Inspecţia de specialitate curentă, 

inspecţia de specialitate realizată în 

vederea obţinerii definitivării in 

învăţământ, inspecţia de 

specialitate realizată în vederea 

obţinerii gradelor didactice II si I, 

orice altă formă de evaluare, 

control şi consiliere a activităţii 

cadrului didactic. 

   

 

 

 

 

Unităţile de învăţământ 

gimnazial și liceal. 

Inspectorii școlari- 

Curriculum și inspecție 

școlară, metodiştii I.Ş.J. 

Teleorman. 

 

 

 

 

 

Responsabil:  

Insp. şc. prof. 

Pătrănescu Gheorghe 

 

 

 

 

Numărul proceselor verbale 

încheiate la inspecţiile de 

specialitate cadrelor didactice 

înscrise la examenul naţional 

de definitivare în învăţământ;  

Numărul rapoartelor scrise 

încheiate la inspecţiile 

curente şi speciale cadrelor 

didactice înscrise la grade 

didactice. 

 

Numărul fişelor de observare 

a lecţiilor; 

Numărul rapoartelor sintetice 

încheiate la inspecțiile de 

specialitate. 

    6. 
08-30 

noiembrie 2021 

Inspecţie tematică 

 

 Monitorizarea activității unităților 

de învățământ preuniversitar din 

Î.P.T. 

Liceul Tehnologic "Andrei 

Şaguna" Botoroaga, Liceul 

Tehnologic Drăgăneşti 
Vlaşca, Liceul Tehnologic 

„Sf. Haralambie” Turnu 

Măgurele, Liceul 
Tehnologic „G-ral D. 

Praporgescu” Turnu 

Măgurele 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspector şcolar pentru 

învățământ profesional și 

tehnic. 

 

Coordonator: 

Numărul unităţilor de 

învăţământ monitorizate; 

Numărul  rapoartelor de  

inspecţie tematică întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 
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Insp. şc. prof. Mateescu 

Adrian 

 

 

 

 

    7. 

28 octombrie  

- 26 noiembrie 

2021 

Inspecţie tematică 

 

 Funcţionarea Comisiei de Evaluare 

şi Asigurare a Calităţii , CEAC- 

factor determinant în procesul de 

autoevaluare al instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

 

Unităţile de învăţământ 

gimnazial și liceal. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Inspector şcolar pentru 

management instituţional 

. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Vişinică 

Daniela 

Numărul unităţilor de 

învăţământ monitorizate; 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică ; 

Raport de inspecţie tematică. 

     8. 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Inspecţie tematică 

 

      Monitorizarea modului de 

formare şi dezvoltare a 

competenţelor de bază ale elevilor 

din învăţământul primar şi 

gimnazial,  înscrişi în clasele cu 

predare în regim simultan. 

 

 

Toate unităţile de 

învăţământ gimnazial. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspector şcolar pentru 

învăţământ primar. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Mariana 

Dinu 

 

Numărul unităţilor de 

învăţământ monitorizate; 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 

    9. 
8 noiembrie-03 

decembrie 2021 

Inspecţie tematică 

 

     Monitorizarea modului de 

organizare / implementare a 

 

 

Unităţile de învăţământ 

gimnazial și liceal. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii  şcolari. 

 

Numărul unităţilor de 

învăţământ monitorizate; 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 
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programelor  de educație remedială 

la nivelul unităților de învățământ. 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Alina 

Dumitriţa Alexe 

   10. 
15 -19 

noiembrie 2021 

Inspecţie tematică 

 

 

Săptămâna Educației Globale 2021 

Unităţile de învăţământ 

gimnazial și liceal. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari, 

Inspector şcolar pentru 

educaţie permanentă, 

 

Inspector şcolar pentru 

activități extrașcolare. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Florin 

Ştefan  

 

 

Numărul  unităţilor de 

învăţământ verificate; 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 

    11. 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Inspecţie tematică 

 

   Verificarea modului de elaborare 

şi gestionare a documentelor de 

încadrare a personalului didactic de 

predare. 

 

 

Toate unităţile de 

învăţământ gimnazial, 

liceal și postliceal. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspector şcolar-

managementul resurselor 

umane. 

 

Coordonatori: 

Insp. şc. prof. 

Alexandra Negrea 

Insp. şc. prof. Florenţa 

Ionescu 

 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 
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   12. 

15 noiembrie -

10 decembrie 

2021 

Inspecţie tematică 

 

Verificarea modului de aplicare a 

curriculumului în vigoare pentru 

educație timpurie. 

Unităţile de învăţământ 

preșcolar. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Ghenu 

Dorina 

 

Numărul fișelor de 

monitorizare; 

Numărul rapoartelor de 

inspecție tematică 

întocmite; 

Raport de inspecţie tematică. 

    13. 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Inspecţie tematică 

 

   Monitorizarea / verificarea 

modului de aplicare a 

competențelor manageriale din 

perspectiva proiectării, organizării 

și desfășurării activității 

manageriale din unitățile de 

învățământ. 

 

 

Unităţi de învăţământ 

arondate pe zone. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

 

 

Coordonatori: 

Insp. şc. prof. Cristinela 

Minodora Dobrică 

Insp. şc. prof. Marilena 

Ion 

 

Numărul unităţilor de 

învăţământ monitorizate. 

Raport de inspecţie tematică. 

    14. 
15-19 

noiembrie 2021 
Preinspecție şcolară generală 

Școala Gimnazială 

Crevenicu 

Inspectorul şcolar 

general , Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Coordonator: 

Proces-verbal de preinspecţie. 
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Insp. şc. prof. Ligia 

Estera Stancu 

    15. 
22-26 

noiembrie 2021 
Inspecţie şcolară generală 

Școala Gimnazială 

Creevenicu 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari, 

metodiști I.Ș.J.  

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Ligia 

Estera Stancu 

 

Numărul  de cadre didactice 

inspectate; 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică realizate; 

Activităţi derulate; 

Raport general. 

    16. 
22-26 

noiembrie 2021 
Preinspecție şcolară generală 

Școala Gimnazială 

Segarcea-Vale 

Inspectorul şcolar 

general , Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Olimpiu 

Liviu Voicu 

 

Proces-verbal de preinspecţie 

   17. 
06-10 

decembrie 2021 
Inspecţie şcolară generală 

Școala Gimnazială 

Segarcea-Vale 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari, 

metodiști I.Ș.J.  

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Olimpiu 

Liviu Voicu 

Numărul  de cadre didactice 

inspectate; 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică realizate; 

Activităţi derulate; 

Raport general. 
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   18. 
06-10 

decembrie 2021 
Preinspecție şcolară generală 

Liceul Teoretic 

Zimnicea 

Inspectorul şcolar 

general , Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Oana 

Florentina Stoicescu 

 

Proces-verbal de preinspecţie. 

    19. 
13-17 

decembrie 2021 
Inspecţie şcolară generală 

Liceul Teoretic 

Zimnicea 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari, 

metodiști I.Ș.J.  

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Oana 

Florentina Stoicescu 

 

Numărul  de cadre didactice 

inspectate; 

Numărul rapoartelor de 

inspecţie tematică realizate; 

Activităţi derulate; 

Raport general. 

    20. 

-pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Inspecţie tematică 

 

 Monitorizarea participării şcolare, 

verificarea modului de aplicare a 

planului de măsuri privind 

intervențiile ameliorative pentru 

reducerea fenomenului de 

absenteism și părăsirea timpurie a 

școlii. 

Toate unităţile de 

învăţământ gimnazial, 

liceal și postliceal. 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Raluca 

Ioana Beşleagă 

 

Numărul unităţilor de 

învăţământ  monitorizate; 

Numărul fișelor de 

monitorizare. 
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   21. 

06-21 

decembrie 

2021 

 

Inspecţie tematică 

 

     Verificarea modului de 

completare a documentelor şcolare 

în vederea  încheierii situaţiei la 

învăţătură  în semestrul I, anul  

școlar 2021-2022. 

Unităţile de învăţământ 

arondate pe zone. 

 

 

Inspectorul şcolar 

general, Inspectorul 

şcolar general adjunct, 

Inspectorii şcolari. 

 

Coordonator: 

Insp. şc. prof. Angela 

Gabriela Lăpădatu 

 

Numărul unităţilor de 

învăţământ monitorizate; 

Numărul  proceselor-verbale 

de monitorizare încheiate; 

Raport de inspecţie tematică. 

 
Notă: Graficul unic al activităților de monitorizare, îndrumare și control se actualizează în funcție de modificările legislative apărute, de prioritățile M.E. și ale I.Ş.J. 

Teleorman. 

                                                      

 

Inspector şcolar general adjunct,                                                                               Inspector școlar general adjunct,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prof. Ramona VÎJĂ                                                                                                       Prof. Luminiţa Flori VILAE 

 

 


