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Nr                 /01.10.2019 

Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Tulcea, din data de 01.10.2019 

 Aprobat,  

 Inspector Şcolar General,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lucica POPIȘCĂ 

Domeniul funcţional: Curriculum şi inspecţie şcolară 
 

 

 

          GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

                                                                                                ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

   

CADRUL LEGISLATIV 

Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei naţionale şi legislaţia secundară aferentă; 

Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar ( O.M. 5547 din 06.01.2011); 

ROFUIP-O.M.E.N.C.S. nr.5079/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare; 

Legea nr. 87/2006 pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu completările şi modificările ulterioare; 

Metodologii, regulamente, ordine, notificări şi precizări M.E.N.; 

Planuri manageriale ale I.S.J.Tulcea; 

Ordin MEN nr. 3320/19.02.2018 privind structura anului școlar 2018-2019. 
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               La nivelul Inspectoratului  Şcolar Judetean Tulcea activităţile de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar sunt desfășurate de către inspectorul şcolar 

general, inspectorul şcolar general adjunct 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. 

 

ARGUMENT  

Prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea este realizarea unei educaţii de calitate, la standarde europene, în care personalul didactic, elevul, părintele şi 

membrii comunităţii să conlucreze pentru a facilita elevilor dobândirea competenţelor necesare absolvirii învăţământului de bază, orientarea in carieră pe filiere şi specializări, 

orientarea spre piaţa muncii şi spre învăţământul superior. Considerăm activitatea de îndrumare şi control ca fiind o componentă importantă în realizarea acestui obiectiv 

prioritar. Urmare a analizei rapoartelor inspectorilor şcolari privind activitatea de inspecţie şcolară din ultimii 4 ani desfăşurate în unităţile de învăţământ din judeţ, pentru 

ameliorarea managementului educaţional, evaluarea procesului de învăţământ şi creşterea calităţii activităţii desfăşurate de personalul didactic, în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, propunem realizarea inspecţiei şcolare în anul școlar 2018-2019 conform graficului de mai jos. 

 

PRINCIPIILE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Principiul transparenţei;  

Principiul egalităţii şanselor;  

Principiul competenţei şi al profesionalismului;  

Principiul autoevaluării;  

Principiul evaluării multicriteriale;  

Principiul ameliorării şi dezvoltării;  

Principiul feedback-ului constructiv. 
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TRĂSĂTURILE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Obiectivitate 

Flexibilitate 

Profesionalism 

Adaptabilitate 

Fundamentare legală 

Transparenţă 

Ritmicitate 

 

FUNCŢIILE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată 

Planificare şi organizare a sistemului de învăţământ 

Monitorizarea eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri ameliorative 

Orientare şi îndrumare metodologică procesului de învăţământ 

 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

 Evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie. 

 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii functionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, 

cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei. 

Consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 

Evaluarea generală a performanţelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare explicită la politicile educaționale, scopurile și obiectivele dezirabile propuse 

sau la standardele asumate în funcționarea acestora. 
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FINALITĂŢILE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Asigurarea unui învăţământ de calitate în acord cu standardele de acreditare şi de evaluare conform legislaţiei în vigoare; 

Asigurarea unui management de calitate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Tulcea; 

 Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale prin sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor; 

 Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare. 

 

CRITERII DE ELABORARE A GRAFICULUI DE MONITORIZARE ŞI CONTROL LA NIVELUL I.S.J. TULCEA 

Stabilirea unităţilor şcolare de inspectat, a tematicilor, obiectivelor şi mijloacelor de evaluare,  pentru anul şcolar 2018-2019, s-a realizat după următoarele criterii: 

- intervalul dintre două inspecţii generale, inspecţiile de revenire la inspecţiile şcolare desfăşurate în anul precedent; 

- aspectele constatate în activitatea de inspecţie şcolară din anul precedent; 

- nevoile de consiliere ale unităţii şcolare pe componente precise: management ( instituţional sau pe discipline), relaţia cu comunitatea, legislaţie, nevoi stabilite prin analize 

anterioare; 

- înscrierea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice; 

- unităţile şcolare care au solicitat evaluare în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru anuimite domenii/ calificări; 

- unităţi şcolare cu management şcolar ineficient. 

-monitorizarea şi consilierea unităţilor şcolare care au obţinut rezultate slabe la Evaluarea Naţională şi Examenul de Bacalaureat 2018. 

  

TIPURI DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ CARE SE VOR DESFĂŞURA LA NIVELUL I.S.J. TULCEA 

Inspecţii şcolare generale a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Inspecţii tematice  

 Inspecţii de specialitate 

Inspecţii privind asigurarea calităţii 
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                                                                                                           SEMESTRUL I 

Perioada  Tipul/ Activitatea de inspecţie Tematica inspecţiei/activităţii 

Activităţi vizate 

Colectivul de 

îndrumare şi 

control/ Echipa de 

coordonare 

Unitatea de 

învăţământ 

 

Indicatori  

01-09.09.2018 Stabilirea priorităţilor 

educaţionale 

Analiza activităţilor anului 

precedent 

 

Evaluarea competenţelor 

profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

Evaluarea sfârşitului de an şcolar 2017- 2018 şi 

pregătirea începutului de an şcolar 2018-2019 

Elaborarea raportului de analiză a activităţii I.S.J.,   

a subcompartimentelor, desfăşurată  în anul şcolar 

2017 – 2018  şi a unităţilor conexe  

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice  

 

Verificarea organizării generale a activităţii la 

nivelul unităţii de învăţământ şi al structurilor 

arondate și a începutului de an școlar 

Consfătuiri naţionale pe arii curriculare şi 

discipline  

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectori şcolari 

 

 

I.Ş.G.A. 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

Management 

Directori unități de 

învățământ 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de examen 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

 

Propuneri de activităţi  

 

Priorităţile educaţionale 

 

 

 

Rezultatele concursului  

 

 

 

 

 

 

 

10-16.09.2018 Stabilirea priorităţilor 

educaţionale 

Analiza activităţilor anului 

precedent 

 

 

 

 

Realizarea analizelor  SOWT şi PESTE privind 

activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute în 

activitatea didactică, metodică, ştiinţifică şi 

extraşcolară  în anul şcolar 2017-2018,  pe 

compartimente şi  la nivelul unităţilor conexe 

Evaluarea inspectorilor şcolari 

Evaluarea directorilor 

Participarea la deschiderea anului şcolar 2018-

2019 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

Director C.C.D. 

Director C.J.R.A.E. 

Director Palatul 

Copiilor 

Director Clubul 

Copiilor 

 Priorităţile educaţiei 

Propuneri de activităţi  

Nevoi de formare 

Analizele SOWT şi PESTE privind 

activitatea desfăşurată în anul 

şcolar 2017-2018 pe compartimente 

şi  la nivelul unităţilor conexe 

Calitatea materialelor 
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Fundamentarea şi elaborarea 

graficului unic de 

monitorizare și control, în 

concordanţă cu obiectivele 

programului de implementare a 

curriculumului la nivelul 

domeniului Curriculum și 

inspecție școlară 

Organizarea consfătuirilor judeţene pe arii 

curriculare şi discipline  

 

 

Elaborarea graficului unic de 

monitorizare și control, în concordanţă cu 

obiectivele programului de implementare a 

curriculumului la nivelul domeniului Curriculum 

și inspecție școlară 

 

Director Clubul 

Sportiv Şcolar 

 

 

I.Ş.G.A. 

Inspectori şcolari  

 

 

 

 

 

Graficului unic de 

monitorizare și control la nivelul 

I.S.J. 

17-23.09.2018 Analiza activităţilor anului 

precedent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentarea şi elaborarea 

graficului unic de 

monitorizare și control, în 

concordanţă cu obiectivele 

programului de implementare a 

curriculumului și al planului 

managerial 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de inspecţii 

al fiecărui inspector şcolar, pe 

Organizarea consfătuirilor judeţene pe arii 

curriculare şi discipline  

Elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 

2018-2019 la nivelul compartimentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea graficului unic de  monitorizare şi 

control al I.S.J. Tulcea pentru semestrul I la 

nivelul subcompartimentelor  

 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin pentru 

încadrarea personalului didactic 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectori şcolari 

Director C.C.D. 

Director C.J.R.A.E. 

Director Palatul 

Copiilor 

Director Clubul 

Copiilor 

Director Clubul 

Sportiv Şcolar  

 

 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

 

 

Inspectorii şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Metodiști ISJ 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea şi 

instituţiile conexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

Documente de analiză a activităţii 

de îndrumare şi control la nivelul 

I.S.J. Tulcea în  anul şcolar 2017-

2018  şi documentele de analiză ale 

unităţilor conexe 

Documente de proiectare a 

activităţii de îndrumare şi control la 

nivelul I.S.J. Tulcea pe anul şcolar 

2018-2019 şi documentele de 

analiză ale unităţilor conexe 

 

Graficele de 

inspecție la nivelul 

compartimentelor 

 

 

 

 

Graficul de inspecţii pentru 

evaluarea candidaţilor înscrişi la 

concursul de ocupareaposturilor 

vacante   
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specialitate) 

24-30.09.2018 Activităţi curente ale 

inspectoratului  şcolar -

Proiectarea activităţii de 

îndrumare şi control la nivelul 

I.S.J. Tulcea pe semestrul I şi pe 

subcompartimente 

 

 

 

Poiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

administrative şi didactice specifice începutului de 

an scolar 

Elaborarea planurilor manageriale  ale 

subcompartimentelor pentru anul şcolar 2018-

2019 şi la nivelul unităţilor conexe 

Elaborarea graficelor de inspecţie pentru semestrul 

I pe subcompartimente 

Organizarea activităţii metodice pe anul şcolar 

2018-2019  la nivelul I.S.J. şi la nivelul unităţilor 

conexe 

Constituirea consiliilor consultative pe discipline 

şi a echipei de metodişti a I.S.J. Tulcea 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

I.Ş.G.A. 

Director C.C.D. 

Director C.J.R.A.E. 

Director Palatul 

Copiilor 

Director Clubul 

Copiilor 

Director Clubul 

Sportiv Şcolar  

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea şi 

instituţiile conexe 

 

 

 

 

 

Principalele documente de 

proiectare a activităţii manageriale 

la nivelul unităţilor şcolare 

Planul managerial pentru anul 

şcolar 2018-2019  la nivelul 

subcompartimentelor  şi la nivelul 

unităţilor conexe 

Graficul unic de  monitorizare şi 

control al  I.S.J. Tulcea pentru 

semestrul I 

 

01-07.10.2018 

 5 octombrie -Ziua 

Internațională a 

Educației 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie tematică 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

Inspecţie tematică 

Verificarea deciziilor de încadrare și a modului de 

încheiere a contractelor de muncă ale personalului 

unităților de învățământ (pe tot parcursul 

semestrului I) 

 

 

 

 

Monitorizarea îndeplinirii funcțiilor de proiectare 

și organizare a activităților unității de învățământ 

de către personalul de conducere al acesteia (pe tot 

parcursul semestrului I) 

 

 

Verificarea modului de desfășurare a Programului 

național ”Școala altfel” (pe tot parcursul semestrului 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspectorul  şcolar 

pentru  resurse 

umane 

 

 

ISG  

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspectori şcolari 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităților și materialelor 

Numărul şcolilor inspectate 

Procese-verbale 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităților și eficiența  

materialelor 



INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN TULCEA 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar 2018-2019 

 

 
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea  

Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 
E-mail: contact@isjtulcea.ro ; www.isjtulcea.ro 

 

 

 

Inspecţie tematică 

I) 

 

 

 

 

 

Monitorizarea proiectelor cu finanțare externă  

Monitorizarea implementării proiectelor Erasmus 

+  (pe tot parcursul semestrului I) 

Management 

Inspector școlar 

pentru activități 

extrașcolare 

 

 

 

 I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspectorul şcolar 

pentru proiecte 

educaționale 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităților și eficiența  

materialelor 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităților și eficiența  

materialelor 

08-14.10.2018 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie tematică  

 

 

 

Verificarea modului de încheiere a situaţiei şcolare 

pe anul școlar 2017-2018, de completare a 

documentelor şcolare şi susținerea examenelor de 

corigență. 

 

 

 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari 

pe discipline 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităților și materialelor 

Numărul şcolilor inspectate 

15-21.10.2018 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

Inspecţie  tematică de 

specialitate  

 

 

 

 

I.Învățământ gimnazial- clasa a V-a 

Aplicarea planurilor de învățământ, a programelor 

școlare la clasele a V-a și a VI-a, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

II.Educație timpurie/ Învățământ primar 

Integrarea copiilor și elevilor în învățământul 

 I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari 

pe discipline 

Inspectorii şcolari 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

Unităţi de învăţământ 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităților și materialelor 

Numărul şcolilor inspectate 
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31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

 

 

 

Inspecţie tematică - comună cu 

CCD 

preșcolar și primar, aplicarea planurilor de 

învățământ, a programelor școlare, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

 

 

 

Aplicarea competențelor dobândite în cadrul 

cursurilor de perfecționare la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de specialitate sau în 

activităţile educaţionale  

pentru educație 

timpurie și 

învățământ primar 

 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane   

Director CCD 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J. și 

metodiști CCD  

din judeţul Tulcea  

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

Fise și procese-verbale de 

observare a lecțiilor 

Note de control/Fișă de control 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor  

Numărul şcolilor inspectate 

Procese-verbale 

22-28.10.2018 

 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie  tematică de 

specialitate  

 

 

 

 

 

Inspecţie tematică - comună cu 

CCD 

I.Învățământ gimnazial- clasa a V-a 

Aplicarea planurilor de învățământ, a programelor 

școlare la clasele a V-a și a VI-a, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

II.Educație timpurie/ Învățământ primar 

Integrarea copiilor și elevilor în învățământul 

preșcolar și primar, aplicarea planurilor de 

învățământ, a programelor școlare, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

 

 

Aplicarea competențelor dobândite în cadrul 

cursurilor de perfecționare la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de specialitate sau în 

activităţile educaţionale 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari 

pe discipline 

Inspectorii şcolari 

pentru educație 

timpurie și 

învățământ primar 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspector pentru 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor  

Numărul şcolilor inspectate 

Procese-verbale 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 
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Validarea rapoartelor de autoevaluare pentru anul 

școlar 2017-2018 realizate de unitățile din rețeaua  

învățământului profesional și tehnic  

dezvoltarea resursei 

umane   

Director CCD 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J. și 

metodiști CCD 

 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J. 

 

 

Unităţi de învăţământ 

IPT 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor  

Numărul şcolilor inspectate 

Procese-verbale 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

29.10.-04.11.2018 

-vacanța pentru 

clasele din 

învățământul primar: 

9 zile (27 octombrie - 

4 noiembrie 2018) 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie tematică 

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

Inspecţie tematică 

Funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității, CEAC – factor determinant în procesul 

de autevaluare al instituțiilor de învățământ 

 

 

 

 

 

Monitorizarea și controlul efectivelor de 

preșcolari/ elevi înscriși în grupă/ clasă, 

verificarea existenței aprobărilor de funcționare cu 

efective peste limita maximă/ sub limita, 

verificarea introducerii datelor în SIIIR 

 

 

 

Validarea rapoartelor de autoevaluare pentru anul 

școlar 2017-2018 realizate de unitățile din rețeaua  

învățământului profesional și tehnic 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management  

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari  

 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari  

 

 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J. 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de învăţământ 

IPT 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor  

Calificativele acordate 

Numărul asistenţelor 

Fise și procese-verbale de 

observare a lecțiilor 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

În perioada sâmbătă, 27 octombrie – duminică, 4 noiembrie 2018, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță 

05-11. 11.2018 

Programul național 

Inspecţie  generală 

(preinspecție) 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, in 

calitate de furnizor direct de servicii educaţionale, 

I.Ş.G.A. 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie 

Liceul Teoretic „Ion 

Creangă” Tulcea 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 
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Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

 

 

 

 

Inspecţie de revenire în urma 

inspecţiilor generale 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

Inspecţie  tematică de 

specialitate  

 

conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

 

 

 

Verificarea modului de  aplicare a planului de 

îmbunătățire a activității şi de  remediere a 

disfuncţiilor constatate în inspecțiile generale și în 

inspecțiile tematice 

 

 

 

 

Funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității, CEAC – factor determinant în procesul 

de autevaluare al instituțiilor de învățământ 

 

 

 

 

Aplicarea planurilor de învățământ, a programelor 

școlare la clasele a V-a și a VI-a, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

 

 

inspector școlar 

Ftadeev Adriana  

Inspectori şcolari 

 

Coordonatoru l 

echipei de inspecţie 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

 

Inspector școlar 

pentru învățământul 

profesional și tehnic 

Metodişti I.S.J. 

 

 

 

 

 

 

Liceul "Dimitrie 

Cantemir" Babadag 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităților și materialelor 

Calificativele acordate 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor  

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor 

12-18.11.2018 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

Inspecţie  generală  

 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, in 

calitate de furnizor direct de servicii educaţionale, 

conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

I.Ş.G.A. 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie- 

inspector școlar  

Ftadeev Adriana  

Liceul Teoretic „Ion 

Creangă” Tulcea 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 
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octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

Inspecţie  tematică de 

specialitate  

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea modului de desfăşurare şi de 

participare la activităţile metodice la nivelul 

unităţilor şcolare şi la nivelul centrelor metodice 

 

 

 

 

 

Funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității, CEAC – factor determinant în procesul 

de autevaluare al instituțiilor de învățământ 

 

 

 

 

Aplicarea planurilor de învățământ, a programelor 

școlare la clasele a V-a și a VI-a, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

 

Inspectori şcolari 

 

 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

Responsabilii 

centrelor şi 

catedrelor/comisiilor 

metodice 

Inspectorii şcolari și 

metodiști CCD 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

 

Inspector școlar 

pentru învățământul 

profesional și tehnic 

Metodişti I.S.J. 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

Fișe de monitorizare 

Fise și procese-verbale de 

observare a lecțiilor 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

Fișe de monitorizare 

Procese-verbale  

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

Fișe de monitorizare 

Procese-verbale  

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

19-25.11.2018 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

Inspecţie  generală  ( 

postinspecție) 

 

 

 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, in 

calitate de furnizor direct de servicii educaţionale, 

conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

 

I.Ş.G.A. 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie 

inspector școlar 

Ftadeev Adriana  

Liceul Teoretic „Ion 

Creangă” Tulcea 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea/eficiența activităților și 
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octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

 

 

 

Inspecţie  generală 

(preinspecție) 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, in 

calitate de furnizor direct de servicii educaţionale, 

conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

 

Funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității, CEAC – factor determinant în procesul 

de autevaluare al instituțiilor de învățământ 

 

Inspectori şcolari  

 

I.Ş.G.A. 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie- 

inspector școlar 

Mincu Steliana 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari  

 

 

Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 18  

Tulcea 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

materialelor  

Numărul asistenţelor 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

Fișe de monitorizare 

Procese-verbale 

26.11-02.12.2018 

30 noiembrie- zi 

liberă 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie  generală  

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, in 

calitate de furnizor direct de servicii educaţionale, 

conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

 

 

 

 

Funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității, CEAC – factor determinant în procesul 

de autevaluare al instituțiilor de învățământ 

 

I.Ş.G.A. 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie 

inspector școlar 

Mincu Steliana 

Inspectori şcolari 

 

 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari  

  

Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 18  

Tulcea 

 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea activităţilor 

Calificativele acordate 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

Fișe de monitorizare 

Procese-verbale 
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03-09.12.2018 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie  generală  ( 

postinspecție) 

 

 

 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de inspecţii 

al fiecărui inspector şcolar, pe 

specialitate) 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a întregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, in 

calitate de furnizor direct de servicii educaţionale, 

conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

 

 

I.Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

II.Aplicarea planurilor de învățământ,a 

programelor școlare la clasa a XI-a, învățământ 

liceal tehnologic și învățământ 

profesional,elaborarea 

proiectării/planificăriicalendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

I.Ş.G.A. 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie 

inspector școlar 

Mincu Steliana 

Inspectori şcolari 

 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Metodişti I.S.J. 

 

Inspector școlar 

pentru învățământul 

profesional și tehnic 

Metodişti I.S.J. 

 

Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 18  

Tulcea 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

Unităţi de învăţământ 

cu nivel liceal 

tehnologic și 

învățământ 

profesional  

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Calificativele acordate 

Numărul asistenţelor 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Calificativele acordate 

Numărul asistenţelor 

10-16.12.2018 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de inspecţii 

al fiecărui inspector şcolar, pe 

specialitate) 

 

Inspecţie tematică -activitate 

comună cu CCD 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

 

Aplicarea competențelor dobândite în cadrul 

cursurilor de perfecționare la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de specialitate sau în 

activităţile educaţionale  

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Metodişti I.S.J. 

 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Director CCD 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J. și 

metodiști CCD  

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calificativele acordate 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea activităţilor 

Calificativele acordate 
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17-22.12.2018 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţii specialitate (conform 

graficului de inspecţii al fiecărui 

inspector şcolar, pe specialitate) 

 

 

 

Inspecție tematică  

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

 

 

 

Monitorizarea modului de desfăşurare şi de 

participare la activităţilor metodice la nivelul 

unităţilor şcolare şi la nivelul centrelor metodice 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Metodişti I.S.J. 

 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

Responsabilii 

centrelor şi 

catedrelor/comisiilor 

metodice 

Inspectorii şcolari și 

metodiști CCD 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Calificativele acordate 

 

 

 

 

Fișe de monitorizare 

Vacanța de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2018 – duminică, 13 ianuarie 2019 

14-20.01.2019 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţii specialitate (conform 

graficului de inspecţii al fiecărui 

inspector şcolar, pe specialitate) 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de  studiu sau 

activităţilor educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

 

 

 

 I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Metodişti I.S.J. 

 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Calificativele acordate 

 

21-27.01.2019 

24 Ianuarie -zi liberă 

Inspecţii specialitate (conform 

graficului de inspecţii al fiecărui 

inspector şcolar, pe specialitate) 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de  studiu sau 

activităţilor educaţionale pe care acestea le sustin. 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Unităţi de învăţământ 

din judeţul Tulcea  

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 
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Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

 

 

 

 

Inspecţii specialitate (conform 

graficului de inspecţii al fiecărui 

inspector şcolar, pe specialitate) 

 

 

 

 

Aplicarea planurilor de învățământ,a programelor 

școlare la clasa a XI-a, învățământ liceal 

tehnologic și învățământ profesional,elaborarea 

proiectării/planificăriicalendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Metodişti I.S.J. 

 

Inspector școlar 

pentru învățământul 

profesional și tehnic 

Metodişti I.S.J. 

 

 

 

Unităţi de învăţământ 

cu nivel liceal 

tehnologic și 

învățământ 

profesional 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea activităţilor  şi 

materialelor 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităţilor  şi 

materialelor 

28.01-01.02.2019 

Programul național 

Școala altfel 2018-

2019 se derulează 

în perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are o 

durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Activităţi curente ale 

inspectorilor şcolari 

Completarea portofoliului inspectorului școlar 

Finalizarea unor documente în specialitate 

 

 

 

 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

 

 

 

 Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

Vacanța intersemestrială pentru elevi–sâmbătă, 02 februarie 2019-duminică, 10 februarie 2019  

           Evaluarea instituțională a unităților de învățământ preuniversitar, în vederea evaluării periodice a unităților de învățământ se va realiza în conformitate cu graficul  realizat de Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), în următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Ceatalchioi, Școala Gimnazială Izvoarele, Școala 

Gimnazială Maliuc, Școala Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială Nalbant, Școala Gimnazială Pardina, Școala Gimnazială Peceneaga, Școala Gimnazială Slava Cercheză, Școala 

Gimnazială ”Maior Ioan Murgescu” Smîrdan, Școala Gimnazială Văcăreni, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Valea Teilor, Palatul Copiilor Tulcea. 

Prezentul grafic se caracterizează prin flexibilitate și poate suporta modificări determinate de cerinţele sistemului judeţean şi naţional  de învăţământ şi de prioritățile educaţionale. 

 

Inspector  Şcolar General Adjunct 

cu atribuții în Domeniul Curriculum și inspecție școlară 

Mioara RANCIU 
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SEMESTRUL al II- lea 

 

Perioada  Tipul/ Activitatea de 

inspecţie 

Tematica inspecţiei/activităţii 

Activităţi vizate 

Colectivul de 

îndrumare şi 

control/ Echipa de 

coordonare 

Unitatea de 

învăţământ 

 

Indicatori  

11.-17.02.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Proiectarea activităţii la 

nivelul I.S.J. Tulcea pe 

semestrul al II-lea şi la nivelul 

unităţilor conexe 

 

 

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

Elaborarea planurilor manageriale,  a I.S.J., a 

subcompartimentelor pentru  semestrul al II-lea 

lea şi  a unitatilor  conexe 

Elaborarea graficelor de inspecţie pentru 

semestrul al II- lea pe subcompartimente 

Organizarea activităţii  metodice  pentru 

semestrul al II- lea pe subcompartimente  şi a 

unitatilor  conexe 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea atribuțiilor/activităților specifice ce 

revin funcției de diriginte. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea modului de desfășurare a Programului 

național ”Școala altfel” (pe tot parcursul semestrului 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

Director C.C.D. 

Director C.J.R.A.E. 

Director Palatul 

Copiilor 

Director Clubul 

Copiilor 

Director Clubul 

Sportiv Şcolar 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector școlar 

pentru activități 

extrașcolare 

 

 

 

 

 I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea  

 

 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

Planul managerial pentru semestrul 

al II-lea I.S.J., subcompartimentelor 

şi a şi  a unitatilor  conexe 

Graficul unic de  monitorizare şi 

control al I.S.J. Tulcea pentru 

semestrul al II-lea 

Documente de proiectare a activităţii 

de îndrumare şi control la nivelul 

I.S.J. Tulcea pe semestrul al II-lea şi 

a unitatilor  conexe 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor  

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea activităţilor  şi materialelor 

 

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici 
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Inspecţie tematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

II) 

 

 

Monitorizarea proiectelor cu finanțare externă  

Monitorizarea implementării proiectelor Erasmus 

+ (pe tot parcursul semestrului II) 

 

 

 

 

 

Monitorizarea îndeplinirii funcțiilor de proiectare 

și organizare a activităților unității de învățământ 

de către personalul de conducere al acesteia  (pe 

tot parcursul semestrului II) 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea problemelor educaționale ale 

romilor (pe tot parcursul semestrului II) 

 
 
 
 
Monitorizarea activității grupelor de elevi care 
studiază limba minorităților naționale (pe tot 

parcursul semestrului II) 

Management 

Inspector școlar 

pentru activități 

extrașcolare 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspectorul şcolar 

pentru proiecte 

educaționale 

 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspector școlar 

pentru 

minorități(romi) 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în  Domeniul 

Management 

Inspectori şcolari 

judeţul Tulcea  

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea  

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea  

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea  

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici 

 

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici 

 

 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 
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 Inspector școlar 

pentru 

minorități(Casian 

Nadea) 

 

judeţul Tulcea  

 

 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

18-24.02.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie tematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea situaţiei şcolare pe semestrul I  

Verificarea modului de completare a 

documentelor şcolare şi încheierea situaţiei la 

învăţătură pe 

semestrul I 

 

 

 

 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor  

Numărul asistenţelor 

25.02-03.03.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate) 

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

 

Monitorizarea implementării metodologiilor şi a 

activităţilor specifice necesare pregătirii și 

derulării examenelor de Evaluare Naţională şi 

Bacalaureat. 

 

 

 

I.Ş.G. 

I.Ş.G.A. 

Inspectorii şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Metodişti I.S.J. 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul cadrelor didactice 

inspectate 

Calitatea activităţilor  şi materialelor 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea/eficiența activităților și 
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materialelor 

04-10.03.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

 

Inspecţie şcolară generală  

(preinspecţie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate) 

 

 

 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, 

in calitate de furnizor direct de servicii 

educaţionale, conform Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie-

inspector școlar 

Petrov Daniela 

Inspectori şcolari 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

 

 

Școala Gimnazială 

Greci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor Calificativele acordate 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităţilor  şi materialelor 

Calificativele acordate 

 

11.-17.03.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie şcolară generală   

 

 

 

 

Inspecţie tematică 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, 

in calitate de furnizor direct de servicii 

educaţionale, conform Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

 

 

Monitorizarea învățământului particular și 

alternativ (11.03.2019-20.04.2019) 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie-

inspector școlar 

Petrov Daniela 

Inspectori şcolari  

 

I.Ş.G.A 

Management 

Inspectorii școlari cu 

Școala Gimnazială 

Greci 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor 

Calificativele acordate 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 
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atribuții pe 

alternativele 

educaționale și 

învățământ 

particular 

judeţul Tulcea cu 

învățământ 

alternativ și 

particular 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea/eficiența activităților și 

materialelor 

Calificativele acordate 

18-24.03.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Vizite de monitorizare externă 

realizate prin intermediul ISJ 

 

 

 

 

 

 

Inspecţie şcolară generală 

(postinspecție)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurarea simulării 

evaluării naționale pentru 

elevii clasei a VIII-a și a 

simulării probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat 

național, în anul școlar 2018-

Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii în 

unităţile de învăţământ profesional şi tehnic cu 

scop de îndrumare şi control, în Învăţământul 

Profesional şi Tehnic.  

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, 

in calitate de furnizor direct de servicii 

educaţionale, conform Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

Monitorizarea activităţilor de simulare a 

examenelor  naţionale: pentru elevii clasei a VIII-

a și a simulării probelor scrise ale examenului de 

bacalaureat național pentru familiarizarea elevilor 

cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale 

unui examen de bacalaureat național și cu scopul 

optimizării rezultatelor elevilor la finalul studiilor 

I.S.G.A 

Inspectori şcolari  

 

 

 

 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie-

inspector școlar 

Petrov Daniela 

Inspectori şcolari  

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectori şcolari  

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea cu 

IPT 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială 

Greci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Rapoarte conform OMEdCT nr. 

6308/ 19.12.2008, calendarul 

aplicării instrumentelor de asigurare 

a calităţii în unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic (Anexa 3) 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  O.M nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităţilor  şi materialelor 

Calificativele acordate 

 

 

 

 

Procese-verbale 

Fișe demonitorizare 
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2019  gimnaziale/liceale  

25-31.03.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie tematică de 

specialitate (conform 

graficului de inspecţii al 

fiecărui inspector şcolar, pe 

specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecţie tematică -activitate 

comună cu CCD 

 

 

 

 

Vizite de monitorizare externă 

realizate prin intermediul ISJ 

 

 

I.Învățământ gimnazial- clasa a V-a 

Aplicarea planurilor de învățământ, a programelor 

școlare la clasele a V-a și a VI-a, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

II.Educație timpurie/ Învățământ primar 

Integrarea copiilor și elevilor în învățământul 

preșcolar și primar, aplicarea planurilor de 

învățământ, a programelor școlare, elaborarea 

proiectării/planificării calendaristice și 

implementarea în procesul didactic 

 

Aplicarea competențelor dobândite în cadrul 

cursurilor de perfecționare la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de specialitate sau în 

activităţile educaţionale  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii în 

unităţile de învăţământ profesional şi tehnic cu 

scop de îndrumare şi control, în Învăţământul 

Profesional şi Tehnic.  

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari pe 

discipline 

Inspectorii şcolari 

pentru educație 

timpurie și 

învățământ primar 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane   

Director CCD 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J. și 

metodiști CCD  

 

 

I.S.G.A 

Inspectori şcolari  

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea cu 

IPT 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea activităţilor  şi materialelor 

Calificativele acordate 

 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

 

 

 

 

Rapoarte conform OMEdCT nr. 

6308/ 19.12.2008, calendarul 

aplicării instrumentelor de asigurare 

a calităţii în unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic (Anexa 3) 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

 

01-07.04.2019 Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Unităţi de 

învăţământ din 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 



INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN TULCEA 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar 2018-2019 

 

 
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea  

Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 
E-mail: contact@isjtulcea.ro ; www.isjtulcea.ro 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate) 

 

 

Inspecţie tematică -activitate 

comună cu CCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecţie şcolară generală  

(preinspecţie) 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

Aplicarea competențelor dobândite în cadrul 

cursurilor de perfecționare la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de specialitate sau în 

activităţile educaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, 

in calitate de furnizor direct de servicii 

educaţionale, conform Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari pe 

discipline 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane   

Director CCD 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J. și 

metodiști CCD  

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie 

-inspector școlar 

Nicotitov Rodica 

Inspectori şcolari  

judeţul Tulcea 

 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

 

Colegiul Economic 

„Delta Dunării” 

Tulcea 

 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

Calificativele acordate 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

Calificativele acordate 

 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

 

08-14.04.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

Inspecţie şcolară generală 

 

 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, 

in calitate de furnizor direct de servicii 

educaţionale, conform Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

  

 

 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie-

inspector școlar 

Nicotitov Rodica 

Inspectori şcolari  

Colegiul Economic 

„Delta Dunării” 

Tulcea 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

Calificativele acordate 
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lucrătoare 

consecutive.  
Inspecţie tematică 

 

Monitorizarea modului de desfăşurare şi de 

participare la activităţilor metodice la nivelul 

unităţilor şcolare şi la nivelul centrelor metodice 

 

 

 

 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

Responsabilii 

centrelor şi 

catedrelor/comisiilor 

metodice 

Inspectorii şcolari 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

 

Fisa de monitorizare 

Rapoartele şi documentele specifice  

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

 

15-21.04.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţie şcolară generală 

(postinspecţie) 

 

 

 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate) 

 

Evaluarea generală a performanţelor, a intregii 

activităţi a unitatii de invăţământ preuniversitar, 

in calitate de furnizor direct de servicii 

educaţionale, conform Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

 

 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

I.S.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie-

inspector școlar 

Nicotitov Rodica 

Inspectori şcolari  

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari pe 

discipline 

Colegiul Economic 

„Delta Dunării” 

Tulcea 

 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

 

Vacanța de primăvară – sâmbătă, 20 aprilie  2019 – duminică, 05 mai 2019 
06.-12.05.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate) 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari pe 

discipline 

 

Comisia județeană 

Comisiile din 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea materialelor şi activităţilor 
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lucrătoare 

consecutive.  
Evaluare națională clasa a II-a  

 

va avea loc în perioada 7 - 10 mai 

 

unitățile de 

învățământ 

 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Fise de monitorizare 

Rapoarte specifice 

 

13-19.05.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Evaluare națională clasa a IV-

a 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate) 

 

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite 

în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) 

 

 

Monitorizarea modului de desfăşurare şi de 

participare la activităţile metodice la nivelul 

unităţilor şcolare şi la nivelul centrelor metodice 

 

 

 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

Comisia județeană 

Comisiile din 

unitățile de 

învățământ 

 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

Responsabilii 

centrelor şi 

catedrelor/comisiilor 

metodice 

Inspectorii şcolari 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari pe 

discipline 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea  

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

Fise de monitorizare 

Rapoarte specifice 

 

 

 

 

Fisa de monitorizare 

Rapoartele şi documentele specifice  

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Numărul şcolilor inspectate 

Calitatea şi eficienţa activităţilor 

Numărul asistenţelor 

Fise de monitorizare 

20-26.05.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

Evaluare națională clasa a VI-

a 

 

Inspecţie tematică 

 

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea 

competențelor fundamentale dobândite în ciclul 

inferior al gimnaziului  

 

Monitorizarea modului de aplicare a măsurilor de 

prevenire a abandonului şcolar şi reducerea 

absenteismului 

 

Comisia județeană 

Comisiile din 

unitățile de 

învățământ 

 

 

 

Coordonatorul 

echipei de inspecţie 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

Fise de monitorizare 

Rapoarte specifice 

 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 
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lucrătoare 

consecutive.  
 

 

Inspecţie tematică 

 

 

 

Monitorizarea modului de desfăşurare şi de 

participare la activităţilor metodice la nivelul 

unităţilor şcolare şi la nivelul centrelor metodice 

Inspectori şcolari 

Metodişti I.S.J 

 

 

 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

Responsabilii 

centrelor şi 

catedrelor/comisiilor 

metodice 

Inspectorii şcolari  

judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

27.05-02.06.2019 

Programul 

național Școala 

altfel 2018-2019 se 

derulează în 

perioada 1 

octombrie 2018 – 

31 mai 2019 și are 

o durată de 5 zile 

lucrătoare 

consecutive.  

Inspecţii specialitate (conform 

graficului de inspecţii al 

fiecărui inspector şcolar, pe 

specialitate) 

 

 

Inspecţie tematică 

 

 

Inspecţie tematică 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

 

 

 

 

 

Monitorizarea modului de desfăşurare şi de 

participare la activităţilor metodice la nivelul 

unităţilor şcolare şi la nivelul centrelor metodice 

 

 

 

Monitorizarea implementării metodologiilor şi a 

activităţilor specifice necesare derulării 

examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat 

 

I.Ş.G.A. cu atribuții 

în Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Inspectorii şcolari pe 

discipline 

 

 

 

Inspector pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

Responsabilii 

centrelor metodice 

Inspectorii şcolari 

 

Comisia județeană 

Comisiile din 

unitățile de 

învățământ 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

Calificativele acordate 

 

Fise de monitorizare 

Rapoarte specifice 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea şi eficienţa activităţilor  şi 

materialelor 

Fise de monitorizare 
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 judeţul Tulcea 

03--09.06.2019 

 

Evaluarea competențelor-

BAC- 2019 

 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate- 

inspecţii în vederea susţinerii 

concursului de titularizare) 

Monitorizarea desfășurării probelor de evaluare a 

competenţelor lingvistice şi digitale- 

BACALAUREAT -2019 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

Comisia județeană 

Comisiile din 

unitățile de 

învățământ 

 

 

I.Ş.G.A, 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Centre de examen 

și evaluare 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Fise de monitorizare  

Procese-verbale 

 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative acordate 

 

10-16.06.2019 Evaluarea competențelor-

BAC- 2019 

 

Inspecţii de specialitate 

(conform graficului de 

inspecţii al fiecărui inspector 

şcolar, pe specialitate- 

inspecţii în vederea susţinerii 

concursului de titularizare) 

Monitorizarea desfășurării probelor de evaluare a 

competenţelor lingvistice şi digitale- 

BACALAUREAT -2018 

 

 

Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor 

educaţionale pe care acestea le sustin. 

I.S,G. 

I.Ş.G.A. 

Comisia județeană 

Inspectori şcolari 

 

I.Ş.G.A, 

Inspectori şcolari 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Centre de examen 

și evaluare 

Fise de monitorizare 

Procese-verbale 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  OM nr. 5547/6.10. 

2011 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative acordate 

17-23.06.2019 Desfășurarea Evaluării  

Naționale pentru absolvenții 

clasei a VIII-a-2019 

Monitorizarea desfășurării Evaluării  

Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a-

2019 

I.Ş.G.A, 

Comisia județeană 

Inspectori şcolari 

Centre de examen 

și evaluare  

Fise de monitorizare 

Procese-verbale 
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18-24.06.2018 Activităţi curente  Activităţi specifice încheierii semestrului al II-lea  

Finalizarea materialelor de analiză şi raportare 

specifice activităţii de îndrumare şi control la 

nivelul I.S.J. Tulcea 

 Inspectori şcolari 

 

 Rapoartele şi documentele specifice  

 

24.-30.06.2019 Inspecţii de evaluare a 

activităţii directorilor 

Finalizare avizare programe 

discipline opționale 

Evaluarea activităţii manageriale a personalului 

de conducere din unităţile de învăţământ 

 

 

 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari  

 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative propuse 

Numărul şcolilor inspectate 

 

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici 

01-07.07.2019 Inspecţii de evaluare a 

activităţii directorilor 

Desfăşurarea examenului  

naţional BACALAUREAT 

2019-probe scrise 

 

Evaluarea activităţii manageriale a personalului 

de conducere din unităţile de învăţământ 

 

 

 

Monitorizarea desfășurării examenului  

naţional BACALAUREAT 2019-probe scrise 

 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

 

I.S.G. 

I.S.G.A. 

Comisia județeană 

Inspectori şcolari 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Centre de examen 

și evaluare 

 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative propuse 

Documente specific 

 

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici 

08-14.07.2019 Inspecţii de evaluare a 

activităţii directorilor 

Desfăşurarea examenului  

naţional BACALAUREAT 

2019-probe scrise 

 

Concurs naţional de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor 

Evaluarea activităţii manageriale a personalului 

de conducere din unităţile de învăţământ 

 

 

Monitorizarea desfășurării examenului  

naţional BACALAUREAT 2019-probe scrise 

 

Monitorizarea pregătirii, organizării și 

desfășurării Concursului naţional de ocupare a 

posturilor didactice /catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar -

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

I.S.G. 

I.S.G.A. 

Comisia județeană 

Inspectori şcolari 

 

Comisia judeţeană 

Inspectori şcolari 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Centrele de 

examen 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative propuse 

 

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici 
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declarate vacante/rezervate în 

învățământul preuniversitar -

2019 

desfășurarea probei scrise-17 iulie 2019 

 

15-21.07.2019 Examenul național de 

definitivare în învățământ 

 

Activităţi curente ale 

inspectorilor şcolari 

   Monitorizarea pregătirii, organizării și 

desfășurării Concursului naţional de definitivare 

în învățământ -desfășurarea probei scrise-24 iulie 

2019 

Elaborarea raportului de analiză a activităţii I.S.J., 

a compartimentelor  şi a unităţilor conexe 

desfăşurată  în anul şcolar 2018-2019 

 

Comisia judeţeană 

Inspectori şcolari 

 

 

 

ISG 

ISGA 

Inspectori şcolari 

 

 

Centrele de 

examen 

 

 

Rapoartele şi documentele specifice 

conform  metodologiilor şi 

calendarelor specific 

Rezultatele obţinute 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative propuse 

Portofoliile inspectorilor şcolari 

22-28.07.2019 Activităţi curente ale 

inspectorilor şcolari 

Elaborarea raportului de analiză a activităţii I.S.J., 

a compartimentelor  şi a unităţilor conexe 

desfăşurată  în anul şcolar 2018-2019 

I.S.G. 

I.S.G.A. 

Inspectori şcolari 

 Portofoliile inspectorilor şcolari 

29.07-04.08.2019 Inspecţii de evaluare a 

activităţii directorilor 

 

Evaluarea activităţii manageriale a personalului 

de conducere din unităţile de învăţământ 

 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative propuse 

Documente specifice 

05-11.08.2019 Inspecţii de evaluare a 

activităţii directorilor 

 

Evaluarea activităţii manageriale a personalului 

de conducere din unităţile de învăţământ 

 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative propuse 

Documente specifice 

12-18.08.2019 Inspecţii de evaluare a 

activităţii directorilor 

Evaluarea activităţii manageriale a personalului 

de conducere din unităţile de învăţământ 

 

Inspector şcolar 

pentru management 

instituţional 

Inspectori şcolari 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea 

Calitatea materialelor şi activităţilor 

Numărul şcolilor inspectate 

Calificative propuse 

Documente specifice 
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18-25.08.2019 Desfăşurarea examenului  

naţional BACALAUREAT 

2019-probe scrise 

 

Monitorizarea desfășurării examenului  

naţional BACALAUREAT 2019-probe scrise 

 

I.S.G. 

Comisia județeană 

Inspectori şcolari 

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea-

centre de examen 

și evaluare  

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici  

26-31.08.2019 Evaluarea competențelor-

BAC- 2019 

Monitorizarea desfășurării probelor de evaluare a 

competenţelor lingvistice şi digitale- 

BACALAUREAT -2019 
 

Comisia județeană 

Comisiile de 

bacalaureat de 

evaluare a 

competenţelor 

lingvistice şi digitale  

 

Unităţi de 

învăţământ din 

judeţul Tulcea-

centre de examen 

Fișe de monitorizare 

Rapoarte specifice 

Statistici 

Vacanța de vară pentru elevi– sâmbătă, 15 iunie 2019 – duminică, 15 septembrie 2019 

 Evaluarea instituțională a unităților de învățământ preuniversitar, în vederea evaluării periodice a unităților de învățământ se va realiza în conformitate cu 

graficul  realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), în următoarele unități de învățământ: Școala 

Gimnazială Ceatalchioi, Școala Gimnazială Izvoarele, Școala Gimnazială Maliuc, Școala Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială Nalbant, 

Școala Gimnazială Pardina, Școala Gimnazială Peceneaga, Școala Gimnazială Slava Cercheză, Școala Gimnazială ”Maior Ioan Murgescu” 

Smîrdan, Școala Gimnazială Văcăreni, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Valea Teilor, Palatul Copiilor Tulcea. 
 În perioada mai-iulie 2019 se va desfășura Monitorizarea examenului de certificare a calificărilor profesionale în învățământul professional și tehnic. 

 

 

Prezentul grafic se caracterizează prin flexibilitate și poate suporta modificări determinate de cerinţele sistemului judeţean şi naţional de învăţământ şi de prioritățile 

educaţionale. 

                              

                               

Inspector  Şcolar General Adjunct 

cu atribuții în Domeniul Curriculum și inspecție școlară 

Mioara RANCIU 


