
   

 

 
 

1 

PLAN  MANAGERIAL ISJ CS 2020-2021 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN 
MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Nr. 9383/14.09.2020 

 Aprobat prin HCA al ISJ CS nr. 49/14.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLAN MANAGERIAL 
 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAȘ-SEVERIN 

ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

 



   

 

 
 

2 

PLAN  MANAGERIAL ISJ CS 2020-2021 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN 
MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

ARGUMENT 
 

Proiectul managerial al ISJ Caraș-Severin este elaborat având la bază priorităţile prevăzute în politicile educaţionale de la nivel 

guvernamental, cadrul strategic naţional pentru educaţie şi formare profesională, contextul generat de pandemia de SARS-CoV 2,  precum şi 

reperele tematice transmise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.  

Construcţia unui învăţământ de calitate, reprezintă prioritatea ISJ Caraș-Severin, ca instituţie care gestionează procesul de învăţământ. 

ISJ Caraș-Severin acţionează pentru: 

- realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar; 

- asigurarea aplicării strategiei instituţionale; 

- compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative; 

- monitorizarea asigurării calităţii procesului educaţional şi managerial; 

- implementarea curriculum-ului naţional şi a dezvoltărilor locale de curriculum în toate unităţile de învăţământ; 

- debirocratizarea reală a activităţii cadrelor didactice prin reducerea numărului de comisii şi a documentelor aferente acestora, conform 
noului ROFUIP şi promovarea unui act educaţional de calitate centrat pe nevoile elevului; 

- asigurarea calităţii evaluării cu accent pe evaluarea formativă (evaluarea continuă şi prin examene naţionale), având ca reper noile 
programe şi învăţarea hibridă şi utilizarea evaluării cu scop de optimizare a procesului de predare-învăţare; 

- prevenirea şi diminuarea tulburărilor comportamentale şi a crizei de adaptare a elevilor la contextul distanţării fizice şi la trecerea de la 
învăţământul primar la învăţământul gimnazial şi de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal; 

- prevenirea şi reducerea abandonului şcolar; 
S  5  "  

- sprijinirea dezvoltării instituţionale, a capacităţii de inovare la nivelul unităţilor de învăţământ; 

- consiliere, sprijin şi îndrumare; 

- asigurarea accesului egal la educaţie, al interculturalităţii, al desegregării. 

Planul managerial al ISJ Caraș-Severin pentru anul școlar 2020-2021 este corelat cu politicile naționale în domeniul educației, cu strategia 
educațională județeană. În scopul stabilirii priorităților pentru anul școlar 2020-2021 s-a realizat diagnoza la nivelul învăţământului cărășan, 
prin implicarea inspectorilor şcolari, a responsabililor de comisii pe probleme, a responsabililor tuturor compartimentelor, a directorilor 
unităţilor de învăţământ, a altor factori interesaţi de educaţie (parteneri ai IŞJ CS). În elaborarea proiectului managerial s-au avut în vedere 
posibilităţile reale ale judeţului, resursele materiale, umane şi financiare locale, oportunităţile oferite de relaţia cu partenerii implicaţi în 
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domeniul educaţiei, finanţările din fonduri guvernamentale şi europene, în scopul creşterii calităţii în educaţie. Întreaga activitatea de 
coordonare/îndrumare şi control se va desfăşura în concordanţă cu următoarele direcţii de acţiune: 

 

 Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile MEC şi politicile europene; 

 Asigurarea unui management flexibil la nivelul şcolilor, din perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii 

absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale; 

 Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative şcolare şi consilierea directorilor/directorilor adjuncţi în vederea 

respectării legislaţiei în vigoare; 

 Monitorizarea progresului şi a disfuncţiilor apărute în activitatea instructiv-educativă cauzate de învăţarea online și asigurarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 Facilitarea participării cadrelor didactice/ personalului de conducere din unităţile de învăţământ la webinarii şi cursuri de formare 

continuă şi perfecţionare care vizează competenţele digitale şi utilizarea noilor tehnologii în învăţare şi în managementul educaţional, 

în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic şi a actului managerial; 

 Organizarea unor activităţi de monitorizare şi consiliere privind aplicarea măsurilor de prevenire şi diminuare a îmbolnăvirii cu SARS 

CoV- 2 prevăzute de legislația în vigoare. 

 Utilizarea noilor tehnologii digitale în procesul de învăţare-predare-evaluare; 

 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; 

 Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat; 

 Reducerea violenţei şi a fenomenului de bulling din şcoli; 

 Dezvoltarea programelor pentru elevii care au părăsit timpuriu şcoala (programul „A doua şansă"); 

 Monitorizarea aplicării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial; 

 Verificarea modului de soluţionare a adreselor, notelor, sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţilor; 

 Crearea unui climat de siguranţă sanitară şi fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ; 

 Atragerea de resurse de finanţare prin proiecte şi gestionarea eficientă a celor existente; 

 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri 

şi adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 
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Strategia ISJ Caraș-Severin are în vedere premisa că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental într-o societate a cunoașterii și 

a învăţării pe tot parcursul vieţii. În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de 

tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere, perfecţionarea continuă a capitalului uman devenind factor hotărâtor în 

progresul durabil.  

Pornind de la aceste priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2020-2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraș-Severin îşi propune 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi a formării profesionale la nivelul instituţiilor de învăţământ prin măsuri de optimizare a strategiilor 

manageriale. 

Pentru a sprijini obţinerea de rezultate mai bune în învăţare şi pentru a înlătura obstacolele din calea succesului educaţional, vor fi 

implementate instrumente de politici educaţionale care includ: 

 dezvoltarea unui sistem unitar de monitorizare şi evaluare a întregului proces instructiv-educativ din judeţul Caraș- Severin; 

furnizarea de servicii de educaţie şi îngrijire preşcolară de înaltă calitate; 

 desfăşurarea activităţilor de susţinere şi dezvoltare personală a elevilor, în vederea cultivării unei atitudini orientată spre 

învăţare;  

 adaptarea metodelor de predare-învăţare-evaluare la contextual epidemiologie şi utilizarea tehnologiei digitale şi a platformelor 

de învăţare online; 

  asigurarea de şanse egale de acces şi participare la educaţie pentru fiecare copil (acces şi echitate pentru şcolile din mediul 

rural);  

 promovarea unor politici de antisegregare active şi acordarea de sprijin suplimentar pentru şcolile din zonele defavorizate;  

  dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii; 

 îmbunătăţirea managementului şcolar în conducerea echipelor în condiţii de criză prin participarea directorilor la cursuri şi 

webinarii organizate de ISJ CS în domeniul managementului şi leadershipului şcolar; 

 consolidarea orientării şi consilierii psihopedagogice a elevilor, corespunzător potenţialului şi resurselor existente; 

 consolidarea filierelor vocaţionale de înaltă calitate şi creşterea atractivităţii şi a flexibilităţii acestora; 
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CONTEXT LEGISLATIV 
 
  Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, pentru anul școlar 2020-2021, a fost concepută având în vedere  
următoarele acte normative:  
- Constituţia României;  

- Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

- Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare ; 

- Regulamentul de inspecţie a instituţiilor de educaţie din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul MECTS Nr.5547/2011. 

- Starea învăţământului din judeţul Caraş-Severin în anul 2019-2020; 

- Graficul unic de inspecţii  al ISJ CS în anul şcolar 2020-2021; 

- Ordinul comun M.E.C. şi MS. nr. 5487 / 1494 /2020 pentru aprobarea măsurilor de organizate a activităţii în cadrul unităţilor / instituţiilor 

de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăviri or cu virusul SARS-3oV-2; 

- O.M.E.C. nr. 5447 /31.08.2020 privind aprobarea Regulamenlului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

- O.M.E.C. nr. 554.5 /10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor ou caracter personal; 

- Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de pedare din învăţământul preuriversitar în anul şcolar 2021-2022, Anexă la 

O.M.E.C. nr. 5259/12.11 2019;  

- O.M.E.C.T.S nr. 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic  din învăţământul preuniversitar modificat şi 

completat prin O. M. E. C nr. 4303 /21 mai 2020;  

- O.M.E.N. nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului şcolar 2020-2021; 

- O.M.E.N. nr. 4619/2014 pantru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar;  

- O.M.E.N. nr. 5453 / 31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2021; 

- O.M.E.N. nr. 5455 / 31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a Vlll-a. începând cu anul 

şcolar 2020-2021; 

- O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021; 
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- O.M.E.C nr. 5459/2020 din 31 august 2020 privind aprobatea graficului de desfăşurare a examenelor de csrtificare a calificării profesionale 

a absolvenţilor din învăţământului profesional şi tehn c preuniversitar în anul şcolar 2020 -2021; 

- Alte ordine, notifeări şi precizări ale M.E.C. (O.M.E.N nr 4.694 / 02.08.2019 privind aprobarea Curriculmului pentru educaţia timpurie. 

Curriculum pentru nivel primar; 

- O.M.E.N. nr. 3393 /28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII, Curriculum pentru nivel liceal;  

- ORDIN 5248/2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă“ ; 

- ORDIN 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală“;  

- Legea nr. 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; H.G nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.C.T.S. nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat prin O.M.E.C.Ş. nr. 3400/2015;  

 
ŢINTE STRATEGICE 
 
În domeniul educaţiei se conturează următoarele obiective majore: 

- Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant; 

- Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul de stat şi privat; 

- Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării; 

- Modernizarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţe; 
- Utilizarea noilor tehnologii şi a platformelor educaţionale online în procesele de învăţare - predare – evaluare; 
- Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii;  
- Investiții în competențele digitale de bază ale personalului didactic în programe regulate de training și în transferul de resurse 

umane IT către zonele deficitare 
 
În concordanţă cu aceste politici educaţionale promovate de către M.E.C., I.S.J. Caraş-Severin îşi propune adaptarea acestora la specificul 
judeţului, concretizate în următoarele ţinte strategice: 
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Domeniul MANAGEMENT CURRICULAR 
 

ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Coordonarea  implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ 
judeţean de calitate. 

ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței 
muncii, în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor; 

 
Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru 
realizarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii 
timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale. 

ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu 
calificare profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă. 

 
 
Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 5 : Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente. 

ŢINTA STRATEGICĂ 6 : Menținerea, reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii şi bazei materiale a unităţilor de învăţământ 
din judeţ. 

 
Domeniul MANAGEMENTUL RELAŢIILOR COMUNITARE ŞI SISTEMICE 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 7 : Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, 
agenţi economici, sindicate, ONG-uri;  

ŢINTA STRATEGICĂ 8 : Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin 
valorificarea parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural. 
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Domeniul MANAGEMENT CURRICULAR 
 

ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Coordonarea  implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ 
judeţean de calitate. 

 
Obiectiv 1 : Implementarea a curriculum-ului naţional şi asigurarea corelaţiei optime dintre acesta şi curriculum-ul local pentru garantarea 

viitorului academic si profesional al elevilor  având ca finalitate  învăţarea independentă şi autonomă pe întreg parcursul vieţii. 
Obiectiv 2 : Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională.  
Obiectiv 3 : Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a  activităţii instructiv-educative, prin toate tipurile de inspecţie şcolară, în 

unităţile de învăţământ din județul Caraș-Severin. 
Obiectiv 4 : Asigurarea educaţiei specializate pentru toţi copiii/elevii cu dizabilităţi; creșterea  calității  educației  speciale  prin  realizarea  

de  adaptări  curriculare  și  planuri  de  intervenție  personalizate  în concordanță cu particularitățile de dezvoltare ale elevilor; 
Obiectiv 5 : Încurajarea unităților de învățământ pentru dezvoltarea unui sistem managerial digitalizat în domenii precum: comunicare, 

administrarea documentelor, organizarea activităților/orelor de curs etc.  
 

ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței 
muncii, în     vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;  

Obiectiv 1 : Facilitarea comunicării între structurile administraţiei județene şi locale şi unităţile şcolare, promovând un dialog permanent, 
deschis,  flexibil între partenerii sociali şi educaţionali in vederea adaptării ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de munca. 

Obiectiv 2 : Garantarea calităţii procesului instructiv-educativ în învăţământul tehnic prin monitorizarea aplicării curriculumului și a 
standardelor. 

Obiectiv 3 : Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetelor, laboratoarelor tehnologice şi atelierelor de profil din unităţile şcolare din 
învăţământul profesional şi tehnic. 

Obiectiv 4 : Dezvoltarea rutelor de educație profesională în regim dual și diversificarea specializărilor IPT, corelate cu ocupaţiile actuale și 
viitoare de pe piaţa muncii internă si europeană. 

 
Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
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ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru 
realizarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii 
timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale. 
 

Obiectiv 1 : Profesionalizarea managementului unităților și instituțiilor de învățământ, astfel încât să se asigure stabilitatea, coerența și 
competența în procesul de conducere a acestora 

Obiectiv 2 : Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin: 
 prevenirea şi reducerea absenteismului 
 consolidarea progresului şcolar prin tratarea diferenţiată și individualizarea predării-învăţării-evaluării. 

Obiectiv 3 : Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ 
Obiectiv 4 : Promovarea educației incluzive și oferirea de șanse egale la educație pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii și a 

analfabetismului funcțional;  
 

Obiectiv 5 : Consilierea managerilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice în vederea accesului la proiecte cu finanţare externă care 
pot asigura şi formarea profesională a cadrelor didactice. 

 
 

ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă 
calificare profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă. 
 

Obiectiv 1 : Asigurarea încadrării unităţilor şcolare din judeţ cu personal didactic calificat. 
Obiectiv 2 : Dezvoltarea/transformarea carierei didactice pe nevoile comunității educaționale contemporane: competențe ,,umane”, 

competențe digitale și formarea cadrelor didactice în cel puțin două domenii de specializare. 
Obiectiv 3 : Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice prin program anual de ,,skilling”, pe principiul train-the-trainer, în vederea 

asigurării demersului de digitalizare transversală a modului de predare pentru toate disciplinele. 
Obiectiv 4 : Promovarea unui management al resursei umane în învăţământul preuniversitar care să asigure formarea inițială pe baze solide, 

mai ales prin activități practice la clasă, sub îndrumarea unor mentori cu experiență, dar și modele de bună practică din țară și 
din străinătate 

Obiectiv 5 : Identificarea şi implicarea în activitatea de mentorat a celor mai competente cadre didactice; dezvoltarea corpului de mentori şi 
metodişti ai ISJ Caraş-Severin. 
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Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE 
 
ŢINTA STRATEGICĂ 5 : Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente. 

 
Obiectiv 1 : Identificarea, gestionarea, valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente. Monitorizarea folosirii eficiente a resurselor materiale 

şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite. 
Obiectiv 2 : Regândirea infrastructurii educaționale, pe baza tendințelor demografice, migratorii și socio-economice, pentru a reduce 

decalajele și a crește performanța sistemului de educație. 
Obiectiv 3 : Atragerea de fonduri extrabugetare pentru motivarea elevilor și cadrelor didactice care obțin performanțe școlare, precum şi 

pentru susţinerea cursurilor de formare ale cadrelor didactice. 

ŢINTA STRATEGICĂ 6 : Menținerea, reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii şi bazei materiale a unităţilor de învăţământ 
din judeţ. 
 

Obiectiv 1 : Atragerea de resurse materiale şi financiare pentru îmbunătăţirea bazei materiale în învăţământul preuniversitar din judeţ 

Obiectiv 2 : Prezența web a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar din județ și crearea de platforme online de comunicare 
pentru facilitarea comunicării interinstituționale și cu beneficiarii direcți 

Obiectiv 3 : Identificarea de proiecte cu finanţare externă care oferă posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale a unităţilor de învăţământ din 
judeţ. 

 
Domeniul MANAGEMENTUL RELAŢIILOR COMUNITARE ŞI SISTEMICE 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 7 : Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, 
agenţi economici, sindicate, ONG-uri;  
 

Obiectiv 1 : Intensificarea colaborării ISJ Caraş-Severin cu autorităţile publice locale şi cu ONG-urile care acţionează în domeniul educaţional 
şi al formării profesionale, cu asociaţii ale minorităţilor, pentru asigurarea unui mediu şcolar favorabil educației permanente.  

Obiectiv 2 : Implementarea unor programe/campanii de comunicare dedicate de sănătate publică pentru creșterea educației în domeniul 
sănătății – educație pentru sănătate și încurajarea adoptării unui stil de viață sănătos;/ - introducerea educației sanitare în 
școli/ ore de educaţie sanitară cu privire la însuşirea măsurilor de prim ajutor, precum şi atragerea copiilor în activităţi de 
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voluntariat în domeniul sănătății, prin activităţi de promovare a unui comportament şi de stil de viaţă sănătos, sprijinite prin 
politici şi măsuri legislative adecvate. 

Obiectiv 3 : Promovarea voluntariatului în rândul comunității locale  - derularea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 
 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 8 : Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin 
valorificarea parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural. 

 
Obiectiv 1 : Asigurarea cunoaşterii în toate unităţile de învăţământ a legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind 

participarea acestora la programe/proiecte externe. 
Obiectiv 2 : Derularea de proiecte finanţate prin programul Comisiei Europene – Erasmus+ sau prin Fondul Social European. 
Obiectiv 3 : Organizarea de cursuri de formare privind scrierea de proiecte cu finanţare externă. Promovarea exemplelor de bună practică 

în domeniul scrierii şi derulării de proiecte cu finanţare externă. 
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ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Coordonarea  implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ judeţean 
de calitate. 

Obiectiv 1 : Implementarea a curriculum-ului naţional şi asigurarea corelaţiei optime dintre acesta şi curriculum-ul local pentru garantarea viitorului 

academic si profesional al elevilor  având ca finalitate  învăţarea independentă şi autonomă pe întreg parcursul vieţii. 

 
 

Acţiuni 
Resurse 

 
Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Verificarea stadiului pregătirii unităţilor de 

învăţământ în vederea deschiderii anului şcolar 

2020 - 2021 şi a asigurării parametrilor 

funcţionali sub aspectul climatului fizic şi a 

siguranţei 

IŞ  

de zonă 

Fișe de 

monitorizare, 

note de control 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

 Asigurarea unui mediu conform normelor de 
igienă şi corespunzător din punct de vedere 

educaţional 

 

Septembrie 

2020 
 

Asigurarea accesului tuturor unităţilor şcolare 

din învăţământul de stat şi particular la 

documentele curriculare : Planul-cadru pentru 

fiecare ciclu şi formă de învăţământ, programe 

școlare 

IŞ,  

metodişti ISJ 

Planuri cadru,  

programe şcolare 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Existenţa unui CD (în fiecare şcoală) 

cuprinzând toate planurile cadru în vigoare şi 

programele şcolare pentru fiecare ciclu şi 

formă de învăţământ. 

Permanent 

CCD  

Caraş-

Severin 

Crearea şi actualizarea unei baze de date 

privind: documentele curriculare în vigoare, 

oferta de manuale, auxiliarele curriculare, oferta 

de CDŞ implementată 

IŞ 

Oferta de manuale, 

auxiliare didactice, 

programe CDŞ 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Existenţa bazei de date actualizate la zi Semestrul I 

Directorii 

unităţilor 

şcolare 

Elaborarea graficului de monitorizare a 

curriculum-ului descentralizat. 

IŞ pentru 

monitorizarea 

curriculum-ului 

descentralizat 

Rapoarte privind 

anul precedent 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Graficul de monitorizare Semestrul I  

Activităţi de monitorizare şi îndrumare pentru 

aplicarea integrală şi corectă a planurilor cadru 

elaborate şi aprobate ce către MEC 

IŞ 

metodişti ISJ 

Documente 

specifice 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Respectarea graficului de monitorizare 

Nr. consultaţiilor acordate 

Rapoarte de monitorizare 
Permanent  

Verificarea modului de stabilire a disciplinelor 

opţionale prin CDŞ în concordanţă cu resursele 

existente şi opţiunile elevilor. 

IŞ 

metodişti ISJ 

Metodologii, 

documente 

specifice 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Programele pentru CDŞ avizate 

Chestionare privind opţiunile elevilor 

Semestrul 

II 

Metodişti  

ISJ 
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ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Coordonarea  implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ judeţean 
de calitate. 

Obiectiv 2 : Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională. 

 
 

Acţiuni 
Resurse 

 
Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul 

şcolar precedent. Starea învăţământului la 

sfârșitul anului școlar precedent. Stabilirea 

ţintelor strategice pentru anul şcolar următor. 

IŞ 

 

Plan  managerial 

Rapoarte pe 

compartimente 

IŞGA responsabil 

domeniu Management 

Existența rapoartelor pe compartimente. 

Raportul anual privind starea învăţământului. 

Planul managerial pentru anul şcolar următor. 

Octombrie 

2020 

CCD, 

directori 

unităţi de 

învăţământ 

Reactualizarea şi validarea Regulamentelor 

unităţilor de invatamant - R.O.F.U.I.P. şi  R.I. 

Directori, 

membrii CA 

Reglementări 

legale şi 

specifice 

IŞGA responsabil domeniu 

Management 

Existenta, cunoașterea și aplicarea  

R.O.F.U.I.P. şi R.I. la nivelul unităţilor de 

învăţământ 

Septembrie 

2020 

Directori 

unităţi de 

învăţământ 

Consilierea directorilor unităţilor de învăţământ 

privind elaborarea strategiilor educaţionale în 

acord cu strategiile naţionale şi judeţene - 

management instituţional, managementul 

resurselor umane, dezvoltarea resurselor 

umane, proiecte europene, activităţi educative, 

minorităţi 

IŞ 

Strategii 

Regulamente 

Metodologii 

IŞG, IŞGA 

 Existenţa, forma şi conţinutul corespunzător al 

documentelor manageriale (diagnoză, prognoză, 

evidenţă); 

Strategiile unităţilor de învăţământ sunt 

coerente cu strategiile naţionale şi judeţene 

Permanent 

Directori 

unităţi de 

învăţământ 

Realizarea  standardelor de performanţă specifice 

la nivelul unităţilor de învăţământ 

Directori 

membrii CA 

Documente 

ARACIP 

IŞGA responsabil 

domeniu Management, 

IŞ de zonă 

Existența documentelor CEAC și a portofoliilor 

acestora 

Numărul chestionarelor aplicate 

Existența proceselor verbale 

Existența portofoliilor cadrelor didactice 

Permanent 
Experţi 

ARACIP 

Aplicarea sistemului de control managerial 

intern. Elaborarea procedurilor şi monitorizarea 

riscurilor. 

Directori, 

CISCMI 

O.S.G.G. Nr. 

400/2015 

IŞGA responsabil 

domeniu Management, 

IŞ de zonă 

Numărul procedurilor  

Existența deciziilor  

Existența planului de măsuri corective 

Existența registrului de riscuri 

Permanent 
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Elaborarea planului de măsuri în vederea 

remedierii deficienţelor constatate şi 

urmărirea realizării activităţii de inspecţie 

şcolară 

IŞ 
Procese verbale, 

note de control 

IŞGA responsabil 

domeniu Management, 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară  

Existența procedurilor 

Existența planului de măsuri 

Număr unități cu deficiențe 

Conform 

graficului 

de inspecție 

 

Asigurarea prelucrării actelor normative la 

nivelul conducerii unităţilor şcolare 
Directori, IŞ 

Reglementări 

legale 
IŞGA responsabil domeniu 

Management 
Procese-verbale ale ședințelor CA,CP Permanent 

 

Iniţierea unui program de consultări cu organi-

zaţiile sindicale pentru asigurarea calităţii în 

educaţie 

Liderii 

organizaţiilor 

sindicale 

Rapoarte, PV 

comisii paritare 

Inspector şcolar 

general 

Număr de participanți 

Procese verbale de şedinţă 

Semestrul 

I 

Experţi 

ARACIP 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Coordonarea  implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ 
judeţean de calitate. 

 
Obiectiv 3 : Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a  activităţii instructiv-educative, prin toate tipurile de inspecţie şcolară, în unităţile 

de învăţământ din județul Caraș-Severin. 

 
 

Acţiuni 
Resurse  

Responsabili Indicatori de performanţă 
 

Termene 
 

Parteneri 
umane materiale 

Proiectarea activităţii de îndrumare, 

control, monitorizare şi evaluare a 

procesului instructiv-educativ, prin 

elaborarea şi respectarea graficului 

unic de control şi monitorizare 

IŞ 

Analiza 

activităţii 

pentru anul 

şcolar precedent,  

date statistice 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Existența graficului de monitorizare şi control 

și a tematicii inspecțiilor școlare 

Existența rapoartelor/proceselor verbale de control 

Existența procedurii specifice 

Existența planurilor de măsuri 

Centralizator inspecții școlare 

Septembrie 

anul şcolar 

curent 

Ianuarie anul 

şcolar următor 

Metodiști 

ISJ 

Analiză tip diagnoză și prognoză 

la nivelul unităților de învățământ 
Directori 

Metodologii, Rezultate 

examene nationale 

IŞGA responsabil 

management 

Raport privind starea învățământului în anul scolar 

precedent 

Plan managerial pentru anul scolar următor 

Octombrie 

2020 
Directori 

Planificarea inspecţiei şcolare 

generale: stabilirea unităţilor de 

învăţământ 

IȘ 

Regulamentul  

inspecției școlare  

Raportul de insp. al ISJ 

pe anul precedent 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Existența rapoartelor și a proceselor verbale  

Respectarea graficului de inspecții 

Existența planurilor remediale 

Septembrie 

2020 
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Verificarea, prin inspecții, a 

respectării, în școli, a legislaţiei 

generale şi specifice, a ordinelor şi 

instrucţiunilor Ministerului Educaţiei 

și Cercetării şi inspectoratului şcolar 

judeţean, propunerea de măsuri 

pentru asigurarea legalităţii 

IŞ 

Planificări 

calendaristice, grafice 

de asistenţe 

rapoarte, statistici 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Existența, în toate unitățile de învățământ, a bazei 

legislative în domeniul educațional 

Conformitatea cu legislația în vigoare 

Permanent 
Metodiști 

ISJ 

Stabilirea Reţelei şcolare şi a Planului 

de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-

2022 în acord cu politicile naţionale şi 

judeţene 

ISG Metodologie 

Inspector școlar 

Reţea şcolară 

Inspectori şcolari  

Reţeaua şcolară judeţeană este realizată cu respectarea 

criteriilor: legislativ, economic, demografic, geografic, 

socio-economic şi al relevanţei 

 

30 nov. 2020-

22 dec. 2020 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

 

Monitorizarea performanţelor 

conducerilor unităţilor de învăţământ 

în domeniul managementului 

educaţional, a activităţii didactice, 

ştiinţifice şi de formare 

IȘ  

de zonă 

Reglementări 

legale 

IŞGA responsabil 

management 

Număr cadre didactice cu diplome, certificate 

rezultate foarte bune la concursuri,examene nationale 

Conform 

graficului 

de inspecție 
 

Realizarea bazei de date privind 

inspecţia şcolară specială şi de 

specialitate pentru obținerea 

gradelor didactice 

Inspector 

pentru 

dezvoltarea 

resursei 

umane 

Regulamente, 

Baza de date privind 

resursa umană 

IŞGA responsabil 

management 

Existența graficului cu privire la etapele desfășurării 

inspecțiilor.  

Nr. cadrelor didactice care solicită inscrierea la grade  

Procesele verbale ale inspecțiilor. 

Existența dosarelor complete pentru înscriere la grade. 

Conform 

graficului 
 

Desfăşurarea inspecţiei şcolare 

respectând Regulamentul de 

inspecţie şcolară a instituţiilor de 

educaţie din învăţământul 

preuniversitar 

IȘ 
Graficul inspecţiei 

şcolare 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Numărul rapoartelor de inspecție școlară 

Numărul unităților școlare inspectate 

Conform 

graficului 

inspecției 

școlare 

Metodiști 

ISJ 

Actualizarea planului de acţiune al 

ISJ C-S privind îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor la examenele 

naţionale 

IȘ 

Planuri peraţionale 

Fişa de monitorizare şi 

evaluare 

Inspector şcolar 

general 

Creşterea promovabilităţii la examenele naţionale 

 

Octombrie 

2020 
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Organizarea simulării a examenelor 

de EN şi BAC în condiții de 

maximă siguranță medicală, 

colectarea, interpretarea şi analiza 

datelor statistice privind rezultatele 

elevilor 

Directori 

IȘ 
Proceduri specifice 

Inspector şcolar 

general 

Rata de participare a elevilor la simularea examenelor 

naţionale  

Procent de  note mai mari sau egale cu 5 in crestere fata 

de anul scolar precedent 

Martie 2021  

Controlul calității activității 

personalului didactic 
IȘ 

Dosarele personale ale 

cadrelor didactice, 

Portofoliile comisiilor 

metodice, ale cadrelor 

didactice, fișe de 

observare a lecției 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Existența proceselor verbale 

Existența notelor de control 
Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Coordonarea  implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ judeţean de 
calitate. 

 
Obiectiv 4 : Asigurarea educaţiei specializate pentru toţi copiii/elevii cu dizabilităţi; creșterea  calității  educației  speciale  prin  realizarea  de  

adaptări  curriculare  și  planuri  de  intervenție  personalizate  în concordanță cu particularitățile de dezvoltare ale elevilor. 
 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Informarea cadrelor didactice din toate unităţile 

de învăţământ special şi special integrat cu 

privire la reglementările legislative în vigoare 

(metodologia de  asigurarea serviciilor de sprijin 

educaţional, de școlarizare la domiciliu, 

regulamentul invatamantului special etc.) 

 

Directorii și 

cadrele didactice 

din  unităţile de 

învăţământ special 

/ special integrat 

 

Legislația 

specifică 

învățământului  

special și special 

integrat 

IŞGA responsabil 

management 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Numărul cadrelor didactice participante  

la dezbaterile privind legislația specifica 

Septembrie 

– Octombrie 

2020 

 

 

Organizarea si desfasurarea consfatuirii cadrelor 

didactice din învăţământul special si special 

integrat, constituirea Consiliului Consultativ al 

ISJ C-S, constituirea corpului de profesori 

metodisti 

Directorii și 

cadrele didactice 

din  unităţile de 

învăţământ special 

/ special integrat 

 

Legislație 

specifică, 

rapoarte de 

activitate 

IŞGA responsabil 

management 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Numărul cadrelor didactice participante  

la consfătuiri  

Numărul de metodisti ISJ C-S 

Septembrie 

– Octombrie 

2020 

 

Asigurarea debutului şcolar al copiilor cu 

dizabilitati uşoare şi medii în şcoala de masă cea 

mai apropiată de domiciliu, precum şi acordarea 

asistenţei psihopedagogice şi a serviciilor de 

specialitate prin cadre didactice itinerante și de 

sprijin 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ  special 

/ special integrat 

Cadre didactice 

itinerante si de 

sprijin 

Legislație 

specifică 

Exemple de bune 

practici 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Numărul de elevi cu CES pentru care se 

asigură debutul școlar în înv. de masă 

Numărul de cadre didactice itinerante si  

de sprijin 

Septembrie 

- Octombrie 

2020 

 

 

Creşterea ponderii terapiilor specifice și de 

compensare în cadrul curriculumului 

învăţământului special integrat 

Directorii  unităţilor 

de învăţământ 

Cadre didactice 

itinerante si de 

sprijin 

Legislație 

specifică 

Exemple de bune 

practici 

Inspector 

şcolar pentru 

învăţământ 

special 

Creșterea cu 5% a ponderii terapiilor 

specifice și de compensare 
Permanent  
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Monitorizarea evoluţiei copiilor/elevilor cu 

CES din învăţământul special şi special 

integrat (evaluarea iniţială, constituirea 

efectivelor de elevi, elaborarea planurilor de 

intervenţie personalizată etc.) 

Directori 

Cadre didactice din 

invatamantul 

special si special 

integrat 

Portofolii de 

evaluare initiala 

Planuri de 

interventie 

personalizate 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Număr de elevi cu CES evaluati Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Corelarea conţinutului educaţiei speciale cu cel 

al învăţământului din şcoala de masă în domeniile 

accesibile (arte, ştiinţe, instruire  practică, 

activităţi culturale artistice, comunicare) 

Cadre didactice din 

învățământul 

special și de masă 

Legislație specifică 

Program elaborat în 

comun de ambele 

părți 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Număr de documente specifice elaborate Permanent  

Monitorizaresa utilizării în activitatea didactică   

a metodelor moderne de predare și terapeutic-

recuperatorii în cadrul procesului de învăţare şi 

educaţie, a diferenţierii şi adaptării acestora atât   

după tipul şi gradul deficienţei, cât şi după   

nivelul si forma de învăţământ (grădiniță, școală 

de masă sau specială, școală profesională, 

școlarizare la domiciliu, etc.) 

Directorii unităţilor 

de învăţământ 

Cadre didactice din 

invatamantul 

special 

Legislație specifică 

Portofolii de 

activitate 

Set de metode 

Exemple de bune 

practici 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Numărul cadre didactice asistate 

Cresterea calitatii portofoliilor 
Permanent  

Derularea de activităţi educative şi extracurriculare 

care să permită adaptarea şi integrarea socială a 

copilului cu CES printr-o experienţă comună  de  

învăţare  alături  de  alţi copii 

Directori 

Cadre didactice 

Calendarul 

activitatilor 

educative si 

extracurriculare 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Număr de elevi implicati in activitatile 

derulate 
Permanent  

Adaptarea şi prelucrarea unor conţinuturi ale 

învăţării la tehnologiile moderne (cărți de 

comunicare, softuri educaționale etc.) 

Directorii și 

cadrele didactice 

din  unităţile de 

învăţământ special 

/ special integrat 

 

Documente 

specifice 

Exemple de bune 

practici 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Cresterea cu 10 % a ponderii in utilizarea 

tehnologiei moderne specifice 
Permanent 
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Asigurarea egalizării de şanse pentru toţi elevii 

cu dizabilităţi prin asigurarea posibilităţii de a 

parcurge un   curriculum adecvat nevoilor și 

particularităților lor de dezvoltare: 

- curriculumul şcolii de masă 

- curriculumul şcolii de masă adaptat la tipul 

şi gradul de deficienţă 

- curriculumul pentru elevi cu deficienţe 

moderate sau ușoare- curriculumul pentru 

elevi cu deficienţe severe, profunde sau 

asociate 

Directori 

Comisia Interna de 

Evaluare Continua 

(CIEC) 

 

Legislație 

specifică 

Documente 

curriculare pentru 

invatamantul 

special si special 

integrat 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Numărul elevilor care beneficiază de 

un curriculum adaptat 

Septembrie 

- Octombrie 

2020 
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Acţiuni 
 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Depistarea și diagnosticarea precoce a copiilor 

cu dizabilitati sau dificultăţi de învăţare şi 

cuprinderea acestora într-o formă de educaţie 

preşcolară 

Membri CIEC 
Legislație specifică 

Fise de evaluare 

Inspector şcolar pentru 

învăţământ special 
Număr de prescolari evaluati Anual  

Orientarea școlară și profesională a 

copiilor/tinerilor cu CES 

Directori 

Membri COSP 

Cadre didactice 

Dosare pentru 

OSP 

Documente 

specifice 

Inspector şcolar pentru 

învăţământ special 

Număr persoane implicate în 

formarea continuă 

Număr de credite acumulate de 

personalul didactic 

Permanent  

Cuprinderea tuturor elevilor cu dizabilitati / 

dificultati de invatare într- o formă organizată de 

educație, în învăţământul special sau în cel de 

masă 

Directori unităţilor 

de învăţământ 

special/de masa 

 

Documentatie 

specifica 

Chestionare 

Inspector şcolar pentru 

învăţământ special 

Nr. de elevi cu CES înscrisi în 

învăţământul special sau în cel 

de masă 

Permanent  

Asigurarea serviciilor de sprijin educaţional 

pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de 

masă (elaborarea programelor şcolare adaptate şi 

a planurilor de intervenţie personalizată) 

Directori 

unităţilor de 

învăţământ 

special/de masa 

Cadre didactice 

itinerante si de 

sprijin 

Legislație 

specifică Exemple 

de bune practici 

Documente 

curriculare 

adaptate 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi inspecţie 

şcolară 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special special 

Creșterea a numărului de elevi cu 

CES  integrați 

care beneficiază de servicii de 

sprijin Reducerea abandonului 

școlar în rândul copiilor cu CES  

Permanent 
Metodiști  

ISJ 

Realizarea inspecţiei şcolare de specialitate ca 

formă de evaluare şi îndrumare, de consiliere, 

formare şi informare a cadrelor didactice în 

domeniul metodic şi didactic al psihopedagogiei 

speciale 

Directorii unităţilor 

de învăţământ 

special si 

special integrat 

Legislație specifică 

Program de consiliere 

Procese verbale, note 

de control 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi inspecţie 

şcolară 

Inspector şcolar pentru 

învăţământ special 

Număr cadrelor didactice 

evaluate/ 

consiliate 

Conform 

graficului 

de inspectie 

 



   

 

 
 

21 

PLAN  MANAGERIAL ISJ CS 2020-2021 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN 
MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1: Coordonarea  implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ judeţean de 
calitate. 

 
Obiectiv 5: Încurajarea unităților de învățământ pentru dezvoltarea unui sistem managerial digitalizat în domenii precum: comunicare, 
administrarea documentelor, organizarea activităților/orelor de curs etc.  

 
 

Acţiuni 
Resurse 

 
Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Activităţi de consiliere privind digitalizarea 

proceselor de management (previziunea, 

organizarea, coordonarea, antrenarea, control-

evaluarea) 

IŞ,  

metodişti ISJ 

Resurse 

informaționale  

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Toţi directorii beneficiază de consiliere 

privind digitalizarea proceselor de 

management 

Permanent 

CCD  

Caraş-

Severin 

Controlul şi evaluarea, prin inspecţii şcolare, a 

condiţiilor tehnologice care influenţează şi 

condiţionează procesele manageriale 

(infrastructură, echipamente) 

IŞ  

de zonă 

Infrastructura şi 

echipamentele 

corespund cel 

puţin standardelor 

minimale de 

dotare 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară;  

Inspectori școlari 

Infrastructura şi echipamentele corespund cel 

puţin standardelor minimale de dotare 

Conform 

graficului 

de inspecţii 

Directorii 

unităţilor 

şcolare 

Centrarea evaluării din cadrul școlilor speciale si 

incluzive pe: 

- identificarea nivelului de dezvoltare a elevilor 

- înregistrarea progresului 

- calitatea terapiilor specifice și efectul 

acestora în dezvoltarea și integrarea copilului 

deficient; 

Directorii și 

cadrele didactice 

din  unităţile de 

învăţământ special 

/ special integrat 

 

Legislație 

specifică 

Program de 

consiliere 

Grafic de inspectii 

IŞGA responsabil 

Curriculum şi inspecţie 

şcolară 

Inspector şcolar 

pentru învăţământ 

special 

Număr de acțiuni de consiliere si 

informare 

Numărul cadre didactice evaluate 

Permanent 
Metodiști 

ISJ 
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Consilierea directorilor cu privire la proiectarea, 

întocmirea şi utilizarea instrumentelor 

manageriale pentru monitorizarea, controlul şi 

evaluarea activităţilor didactice susţinute în 

regim online 

IŞ 

kitul 

instrumentelor 

manageriale 

IŞGA responsabil 

domeniu Curriculum şi 

inspecţie şcolară 

Inspectori școlari 

Existenţa şi funcţionarea mecanismelor de 

monitorizare 
Semestrul I 

Directorii 

unităţilor 

şcolare 

 
 
 
 
 

ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, în 
vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;  

Obiectiv 1 : Facilitarea comunicării între structurile administraţiei județene şi locale şi unităţile şcolare, promovând un dialog permanent, deschis,  flexibil 

între partenerii sociali şi educaţionali in vederea adaptării ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de munca. 
 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Organizarea de întâlniri cu partenerii sociali : 

Camera de Comerț, AJOFM, agenți economici, 

reprezentanți ai autorităților locale 

Membri CLDPS 

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic 

Documente 

manageriale, 

pliante 

Inspector şcolar 

general 

Numărul de parteneriate de colaborare 

cu agenții economici. 
Permanent  

Monitorizarea parteneriatelor unităţilor şcolare 

cu agenţii economici. 

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic 

Contracte de 

colaborare cu 

agenți economici 

Inspector şcolar 

general 

IȘ discipline tehnice 

Existenta documentelor care atesta 

efectuarea practicii de către elevi la 

agentul economic. 

Conform 

graficelor 

ISJ C-S 

 

Colaborare cu experţii regionali pentru 

discipline tehnice,în vederea  acoperirii 

sectoarelor ocupaţionale cu calificări aferente şi 

adecvarea acestei acoperiri în perspectiva 

cerinţelor identificate pe baza datelor furnizate 

din regiune. 

Membri CLDPS 

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic 

PRAI, PLAI 

Inspector şcolar 

general, inspectori 

şcolari generali 

adjuncti 

 

Număr întâlniri  

Număr parteneriate 

Permanent  
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Popularizarea unităților de învăţământ 

profesional şi tehnic cu rezultate deosebite la  

concursuri, competiții, olimpiade şi programe 

educaționale din domeniul IPT 

Directori 

Rezultate, rapoarte  

SITE-ul ISJ C-S, 

Publicații 

IȘ 

responsabili de zonă 

Târgul de ofertă educațională 

Apariții în mass-media 

Mai 

2021 
 

Intocmirea unui material video de promovare a 

ofertei educationale a scolilor din IPT 

Directorii unitatilor 

scolare din IPT 

Material video de 

promovare 

Inspectori scolari 

IPT 
Material video de promovare 

Anual, până în 

luna ianuarie 
 

Promovarea ofertei educationale a scolilor din 

IPT 

- Târgul educațional 

- Ziua Porților deschise 

- Săptămâna Școala altfel 

- Ședintele cu elevii claselor a  VIII-a si 

părinții acestora 

Directorii unitatilor 

scolare  din IPT 

directorii scolilor 

gimnaziale 

cadre didactice,  

reprezentanti agenti 

economici 

Materiale de 

promovare 

Inspector şcolar 

general 

IȘ  pentru învăţământ 

profesional şi tehnic 

Materiale de promovare 

Procese verbale ale intalnirilor 

Articole și apariții mass-media 

Februarie - 

Iunie 

2021 
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ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, în 
vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;  

Obiectiv 2 : Garantarea calităţii procesului instructiv-educativ în învăţământul tehnic prin monitorizarea aplicării curriculumului și a standardelor. 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Planificarea şi efectuarea inspecţiilor şcolare 

speciale, de specialitate. 

IȘ  pentru învăţământ 

profesional şi tehnic, 

metodisti  

Regulamentul de 

inspectie scolară 

Inspectori 

şcolari adjuncţi 

Număr de inspecții 

Număr cadre didactice inspectate 
  

Organizarea şi planificarea inspecţiilor de 

validare a rapoartelor de autoevaluare a unităţilor 

şcolare şi  de monitorizare externă în vederea 

asigurării calităţii in Î.P.T. 

IȘ  pentru învăţământ 

profesional şi tehnic, 

metodisti discipline 

tehnice 

Legea asigurarii 

calitaţii în I.P.T. 

Inspectori 

şcolari adjuncţi 
Existenta rapoartelor de inspecţie 

Conform 

graficelor 

I.S.J. C-S 

 

Monitorizarea modului de elaborare  a CDL-

urilor astfel încat sa fie corelate cu SPP – 

urile şi cu cerintele agentului economic. 

IȘ  pentru învăţământ 

profesional şi tehnic, 

metodisti  

Documente 

manageriale,planuri cadru 

în vigoare, planurile de 

învatamant. 

Inspectori 

şcolari adjuncţi 

Implicarea agenţilor economici în 

elaborarea C.D.L- urilor. 

Conform 

graficului 

de avizare a 

C.D.Ş, 

C.D.L. 

a I.S.M.B. 

 

Monitorizarea unitatilor de invatamant cu 

specializari nou-infiintate, in curs de autorizare si 

acreditare 

IȘ  pentru învăţământ 

profesional şi tehnic, 

metodisti discipline 

Fise de observare 

a activităților didactice 

în cursul vizitelor 

echipelor A.R.A.C.I.P. 

Experti 

A.R.A.C.I.P. 

Existența rapoartelor de monitorizare 

Existenţa autorizărilor/ acreditărilor 

Conform 

graficului 

A.R.A.C.I.P. 

Experți 

ARACIP 

Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru 

validarea externă a autoevaluării unităţilor de 

învăţământ profesional si tehnic  

Elaborarea raportului de inspecţie pentru 

validarea externă a autoevaluării unităţilor de 

învăţământ profesional și tehnic și transmiterea 

lui la CNDIPT 

Directori 

CEAC  

IȘ  pentru învăţământ 

profesional şi tehnic, 

metodisti discipline 

tehnice 

Raportul de 

autoevaluare Manualul 

calității PAS-ul , 

portofolii ale cadrelor 

didactice și elevilor, fișe 

de observare a 

demersului didactic 

Inspector 

pentru 

învăţământ 

profesional şi 

tehnic 

Existența proceselor verbale 

Existența notelor de control  

Existența raportul de inspecție 

Octombrie 

– 

Decembrie 

2020 
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ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, în 
vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;  

Obiectiv 3 : Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetelor, laboratoarelor tehnologice şi atelierelor de profil din unităţile şcolare din învăţământul 
profesional şi tehnic. 

Controlul calității prin inspecția școlară  

 

Inspectori 

școlari 

 

Documente 

manageriale, portofolii ale 

cadrelor didactice și 

elevilor, fișe de observare a 

demersului didactic  

IŞGA 

responsabil 

Curriculum şi 

inspecţie 

şcolară 

 

  

Existența proceselor verbale 

Existența notelor de control 

Conform 

graficului 

de inspecție 

școlară  

 

 

Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii în 

unităţile de învăţământ profesional și tehnic 
CEAC 

Analize interne, 

chestionare,  portofolii ale 

cadrelor didactice și 

elevilor 

IȘ pentru 

învăţământ 

profesional şi 

tehnic 

Existența planurilor de îmbunătățire a 

activitatii  și popularizarea acestora 

Respectarea termenelor 

Octombrie 

2020 -

Martie 2021 

 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Identificarea şi valorificarea eficientă a 

resurselor comunităţii 

Directorii unitatilor 

scolare din IPT 

Reprezentanti ai 

comunității 

 

Legislaţia în 

domeniu 

IȘG, IȘGA,  

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic   

Număr de contracte de sponsorizare, 

donatii 

 

Permanent 
 

Consilierea directorilor de unităţi şcolare în 

negocierea celor mai avantajoase condiţii de 

sprijin comunitar 

Directorii unităţilor 

de învăţământ 

IPT 

 

Program de 

consiliere 

IȘG, IȘGA, 

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic 

Număr de negocieri asistate 
 

Permanent 
 

Sprijinirea unităţilor de învăţământ în 

demersurile legate de asigurarea logisticii 

pentru programele şi activităţile specifice 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ IPT 

 

Legislaţia în 

domeniu 

IȘG, IȘGA, 

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic 

 

Număr de contracte de ponsorizare, 

donatii 

 

Permanent 
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Acordarea sprijinului pentru atragerea de 

resurse financiare pentru dotarea cabinetelor / 

atelierelor / laboratoarelor  

Inspectori scolari 

Directorii unitatilor 

scolare din IPT 

Legislatie in 

domeniu 

IȘG, IȘGA,  

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic   

Sume alocate 

Dotarea cabinetelor/laboratoarelor 
Permanent  

Implicarea unităților școlare din IPT in cel 

putin un proiect cu finanțare externă cu scopul 

dotarii cabinetelor/ laboratoarelor tehnologice / 

atelierelor de instruire practica 

Directorii unitatilor 

scolare din IPT Cadre 

didactice 

Documentatie 

necesara scrierii/ 

implementarii 

proiectelor 

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic  

Directorii unitatilor 

scolare din IPT 

Anual minim 1unitate școlară IPT care 

implementeaza proiecte cu finanțare 

externă 

Permanent  

Sprijinirea directorilor unitatilor scolare din 

IPT în vederea încheierii de parteneriate cu 

agenti economici, institutii din comunitatea 

locala, ONG-uri 

Inspectori scolari 

Directorii unitatilor 

scolare din IPT 

Reprezentantii 

partenerilor 

Parteneriate de 

colaborare 

Legislatie specifica 

IȘG, IȘGA,  

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic  

  Directorii unitatilor 

scolare din IPT 

Existenta parteneriatelor 

Rapoarte 

Numar activitati realizate 

Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, în 
vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;  

Obiectiv 4:  Dezvoltarea rutelor de educație profesională în regim dual și diversificarea specializărilor IPT, corelate cu ocupaţiile actuale și viitoare 
de pe piaţa muncii internă si europeană. 
 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

 
Parteneri 

umane materiale 

Consilierea unităţilor IPT pentru diversificarea 

modalităţilor de promovare a ofertei 

educaţionale, cu deosebire a claselor de 

învăţământ de tip dual 

Directorii unitatilor 

scolare din IPT 

Pliante, broşuri 

materiale de 

promovare 

 

IȘG, IȘGA,  

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic   

Creşterea cu 10% faţă de anul anterior, a 

numărului elevilor care se înscriu în 

învăţământul profesional dual 

Anual  

Proiectarea şi desfăşurarea de activităţi 

comune ISJ -şcoală - părinţi în vederea 

schimbării mentalităţii părinţilor şi orientarea 

profesională pe bază de aptitudini 

IȘ  pentru învăţământ 

profesional şi tehnic,  

Legislaţia în 

domeniu 

  IȘG, IȘGA,  

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic   

Număr de dezbateri și ateliere 

Număr de participanți 

Calitatea documentelor rezultate 

 

Semestrial 

Părinți, 

Diriginți 

Monitorizarea pregătirii pentru performanţă a 

educaţiei şi formării profesionale în IPT la nivel 

judeţean 

Inspectori şcolari  Informații statistice 
IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic 

Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la 

examene de certificare a competenţelor 

profesionale 

 

 

Anual 
Directori 

Sprijin în valorificarea oportunităţilor de 

formare continuă şi schimburi de experienţă cu 

profesori omologi din străinătate prin 

parteneriate strategice, încurajarea şi susţinerea 

mobilităţii cadrelor didactice la nivel naţional şi 

internaţional 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ IPT, IȘ 

Fonduri 

nerambursabile 

Proiecte 

ERASMUS 

Inspector şcolar 

pentru proiecte 

educaţionale 

 

 

Creşterea numărului de mobilităti 

în domeniul educatiei scolare 

Permanent 

 

Directori 

 

Promovarea sistematică a unor tehnici şi 

metode moderne de organizare a învăţării 

utilizând tehnologia IT 

Inspectori școlari 

Fonduri europene 

dedicate 

achiziţionării de 

tehnologie 

IȘ pentru învăţământ 

profesional şi tehnic   

Număr în creştere de cadre didactice care 

utilizează platforme educaţionale în 

activitatea didactică 

Permanent 

Directorii 

unitatilor 

scolare din 

IPT 
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ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea 
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi 
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale. 

Obiectiv 1 : Profesionalizarea managementului unităților și instituțiilor de învățământ, astfel încât să se asigure stabilitatea, coerența și competența în 

procesul de conducere a acestora 

 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Asigurarea accesului tuturor unităţilor şcolare 

din învăţământul de stat şi particular la noutățile 

legislative de interes 

Jurist ISJ Legislație specifică IȘG, IȘGA 

Numărul reclamațiilor administrative 

Note de control  

Timpul de răspuns 

Permanent  

Asigurarea prelucrării actelor normative la 

nivelul conducerii unităţilor şcolare 
Directori 

Reglementări 

legale 

IȘGA responsabil cu 

domeniul management  

IȘ 

Procese-verbale ale ședințelor CA,CP Permanent  

Reactualizarea şi validarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a ISJ C-S şi  R.I. 

Reactualizarea şi validarea Regulamentelor 

unităţilor de invatamant- R.O.F.U.I.P. şi  R.I. 

Membrii CA 
Reglementări legale 

şi specifice 

IȘG 

Directori 

Existenta, cunoașterea și aplicarea  

R.O.F.U.I.P. şi R.I.  

R.O.F.U.I.P. şi R.I. actualizat anual 

HCA de aprobare a  R.O.F.U.I.P. şi R.I. 

Septembrie 

2020 
 

Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul 

şcolar precedent - starea învăţământului la 

sfârșitul anului școlar precedent 

Stabilirea ţintelor strategice pentru anul şcolar 

următor 

Inspectori 

şcolari 

Plan managerial 

Rapoarte pe 

compartimente 

IȘG, IȘGA Existența rapoartelor pe compartimente 
Octombrie 

2020 
 

Aplicarea si respectarea documentelor 

legislative - Legea Educaţiei Naţionale şi 

legislaţia secundară (metodologii, regulamente, 

etc.) 

Inspectori şcolari 

Directori 

Documente 

legislative 

Inspector şcolar general 

Inspectori 

Existenta documentelor școlare 

Existența notelor de control 

Evidența  proceselor verbale ale CA, CP 

Permanent 
Metodiști  

ISJ 

Realizarea  standardelor de performanţă 

specifice la nivelul unităţilor de învăţământ 

Directori 

Responsabili arii 

curriculare 

Documente 

ARACIP 

IȘGA responsabil cu 

domeniul management  

IȘ 

Existența și relevanța documentelor 

comisiilor metodice, CEAC și a 

portofoliilor acestora 

Existența proceselor verbale 

Existența portofoliilor cadrelor didactice 

Permanent 
Experți 

ARACIP 
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Aplicarea sistemului de control managerial 

intern, în toate unitățile de învățământ . 

elaborarea procedurilor organizației școlare si 

monitorizarea riscurilor 

Comisia privind 

organizarea, 

implementarea si 

mentinerea sistemului 

de control intern 

Directori 

O.S.G.G. Nr. 

400/2015 

Inspectori 

şcolari 

Numărul procedurilor  

Existența deciziilor  

Existența planului de măsuri corective  

Existența registrului de riscuri 

Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Verificarea modului de utilizare eficienta a 

resurselor financiare repartizate la nivel 

naţional şi local 

Compartimentul 

financiar- contabil 

Reglementări 

legale 
IȘG 

Existența documentelor financiar-

contabile  

Note de control audit financiar 

Număr proceduri 

specifice 

Permanent  

Verificarea aplicării metodelor moderne, de 

invăţare centrată pe elev,  la nivelul 

colectivelor metodice şi ale fiecărui cadru 

didactic în parte: 

 parcurgerea ritmica a materiei 

 progresul școlar, măsuri 

recuperatorii 

 ritmicitatea notării 

 evaluare sumativă semestrială, 

conform graficului prevăzut de 

documentele MEC 

IȘ 

Directori 

Cadre didactice 

Rapoarte,  

statistici 

IȘG,  

IȘG responsabil  

domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

Existenta documentelor de 

planificare/proiectare  

Note de control  

Rapoarte de inspectie 

Permanent  

Activităţi de monitorizare, îndrumare şi control  

pentru verificarea aplicării integrale şi  

corecte legislației specifice care reglementează 

activitatea în domeniul educaţiei 

IȘ 

Metodologii 

Planuri cadru 

Documente 

legislative 

IȘG, IȘGA 

Existenta documentelor manageriale din 

unitatile scolare,  

Note de control, 

Procese-verbale de inspectie  

Respectarea graficului inspectiei scolare 

Conform 

graficului de 

inspectie 

scolară 

 

Respectarea legislaţiei în vigoare 
privind analiza şi formularea de 
răspunsuri 

IȘ Legislaţie şcolară IȘG, IȘGA 

Existenta procedurilor specifice 

Reducerea numărului de sesizări/petitii 

Raspunsuri la memorii si reclamatii 

Permanent  
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Elaborarea planului de măsuri în vederea 

remedierii deficienţelor constatate şi 

urmărirea realizării activităţii de inspecţie 

şcolară 

Inspectori 

şcolari 

Procese verbale, 

note 

de control 

IȘG responsabil  

domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

Existența procedurilor 

Existența planului de măsuri 

Număr unități cu deficiențe 

Conform 

graficului 

de inspecție 

Metodiști  

ISJ 

Cooptarea directorilor de unităţi şcolare şi a  

cadrelor didactice în programe de instruire în 

domeniul legislaţiei şcolare 

IȘ 

Directorul CCD 

Directori 

Legislație 

specifică  

Suport de curs 

IȘGA responsabil cu 

domeniul management  

Număr directori 

participanți 
Lunar CCD C-S 
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ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea 
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi 
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale. 

Obiectiv 2 : Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin: 

 prevenirea şi reducerea absenteismului 

 consolidarea progresului şcolar prin tratarea diferenţiată și individualizarea predării-învăţării-evaluării. 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Actualizarea reţelei şcolare pe tipuri de unităţi, 

nivele şi forme de învăţământ  

Compartiment 

Rețea școlară 

Baze de date 

reţea şcolară 

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

Existența deciziilor 
Septembrie 

2020 
 

Elaborarea proiectului planului de şcolarizare pe 

nivele şi forme de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare pentru anul școlar următor 

Compartiment 

Rețea școlară 

Directori 

Legislaţia în 

vigoare 

Note de 

fundamentare 

MENCȘ, PRAI, 

PLAI 

IȘG, IȘGA 

Existența documentației 

Respectarea termenului 

Existența bazei de date 

Conform 

graficului 

M.E.C. 

CLDPS 

Avizarea Proiectului planului de școlarizare 

pentru învăţământul profesional si tehnic pentru 

anul școlar următor și aprobarea lui în CA 

IȘ  

CA al ISJ C-S 

Note de 

fundamentare 

MEC, PRAI, 

PLAI 

Inspector şcolar 

general  

Existența proiectului planului de școlarizare 

avizat CLDPS  

HCA și PV ale ședințelor CA ISJ C-S 

Conform 

graficului 

M.E.C. 

CLDPS 

Elaborarea unor criterii specifice unităţilor de 

învăţământ pentru evaluare, auto-evaluare, pentru 

asigurarea standardelor naţionale existente şi 

asigurarea calităţii educaţiei; 

C.E.A.C. 
Standarde 

MEC 

Directori 

Inspectori 

şcolari 

Existența procedurilor de evaluare interna Permanent  

Elaborarea ofertei curriculare şi personalizarea 

ofertei educaţionale în toate unităţile de 

învăţământ, în funcţie de nevoile specifice 

comunităţii locale 

Directori 

IȘ 

Metodologii 

specifice 

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la concursuri 

şi olimpiade şcolare, cu cel puţin 10% 
Permanent  

Organizarea de proiecte cu scopul accesului şi a 

echităţii în educaţie prin oferte educaţionale 

relevante pentru segmentele vulnerabile ale 

populaţiei 

Directori 

IȘ 

Metodologii 

specifice 

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

Numărul proiectelor realizate de unităţile 

de învăţământ 
Permanent  
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Facilitarea accesului la informație, echipament 

IT, softuri educaționale pentru întreg personalul 

unităților școlare și elevi, în cursul procesului 

de învățământ 

Directori, profesori 

informatică 
Suport logistic IȘ informatică 

Creșterea numărului de echipamente 

electronice 

Creșterea numărului de softuri educaționale 

utilizate la clasă 

Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale 

în vederea îmbunătăţirii accesului egal la 

educaţie şi diminuării segregării şcolare a 

copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară,   

includerea acestora în programele de activităţi 

educative specifice educaţiei interculturale 

Directori 

IȘ 

Legislaţie 

Metodologii 

specifice 

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

Creşterea accesului egal la educaţie a tuturor 

copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară, în 

toate unităţile de  învăţământ din județ 

Permanent  

Extinderea ofertei de servicii educaţionale 

pentru toate categoriile de copii si elevi, prin 

asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile 

locale, cu diversele situaţii si probleme ale 

comunităţilor, cu nevoile si interesele 

individuale ale elevilor 

Directori 

IȘ 

Metodologia  

privind 

fundamentarea 

cifrei de şcolarizare 

PRAI, PLAI 

IȘG,  

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

Planul de şcolarizare 
Decembrie 

2020 
 

Desfăsurarea unor programe de prevenire şi 

reducere a abandonului scolar 
IȘ 

Bază de date Ofertă 

educaţională 
IȘG, IȘGA  

Scăderea abandonului şcolar  

 Existenta programelor ameliorative 
Permanent  

Coordonarea modului de aplicare a metodelor 

moderne de predare-învătare prin utilizarea 

echipamentelor IT în cursul actului didactic 

IȘ 

Cadre didactice 

Lecţii AEL,  

softuri educationale 

IȘGA responsabil 

domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

Procese verbale ale inspectiilor 
Conform 

planificării 

Metodiști  

ISJ 

Elaborarea unei strategii eficiente de 

monitorizare şi sprijinire a învăţământului 

tehnic (liceal, postliceal), al cărei obiectiv 

principal să fie asigurarea condiţiilor de creştere 

a procentului de promovabilitate a examenelor 

naţionale 

(bacalaureat) 

IȘ 

Cadre didactice 

Analiză SWOT 

Programe 

educaţionale 

IȘG,  

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

IȘ IPT 

Existenta procedurii 

Rezultate ale elevilor la evaluările naţionale, 

ca procent de crestere a performanţelor atinse, 

pe nivele diferite, faţă de perioada anterioară 

Rata de promovabilitate, ca procent de 

crestere faţă de perioada anterioară 

Anual  
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ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea 
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi 
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale. 

Obiectiv 3 : Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ 

Identificarea oportunităţilor de instruire 

diferenţiată pentru elevii capabili de 

performanţă prin cercuri de specialitate, 

concursuri, alte activităţi extracurriculare la 

nivelul disciplinelor de învăţământ (competiţii, 

proiecte, parteneriate etc) 

IȘ 

Cadre didactice 

Regulamente de 

organizare 

si desfasurare 

Baza materiala 

specifica 

activitatii ce se 

desfasoara 

IȘG,  

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

IȘ 

Regulamente de organizare si desfasurare 

Baza materiala specifica activitatii ce se 

desfasoara 

Permanent 
Metodiști  

ISJ 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Planificarea calendarului de colaborare a şcolii 

cu poliţia, jandarmii, pompierii, AJOFM, 

instituţii culturale, agenţi economici 

Inspector pentru 

educaţie permanentă 

Directori 

Legislaţie 

specifică, 

protocoale 

Inspector 

școlar general 

Număr de convenții, parteneriate 

încheiate 

Septembrie 

2020 
 

Sprijinirea directorilor unităţilor de învăţământ 

pentru  facilitarea întâlnirilor cu reprezentanţii 

autorităţilor locale, ai agenţi lor economici, ai 

poliţiei, instituţiilor de cultură, ONG - urilor, în 

vederea derulării programelor educaţionale  de 

parteneriat 

Inspector 

pentru management 

institutional 

Legislaţie 
IȘGA responsabil 

domeniul management 

Număr unităţi școlare implicate în 

programe educative 

Număr convenții, parteneriate încheiate 

Permanent  

Organizarea şi participarea la întâlniri, mese 

rotunde cu diverşi factori sociali interesaţi în 

stabilirea de parteneriate şi programe comune 

IȘ 

 Directori  

Evidenţe 

statistice 

IȘGA responsabil 

domeniul management 

Număr programe/număr beneficiari 

programe de educație interculturală, pentru 

combaterea discriminării si violenței . 

Permanent 
Poliția 

ONG 

Reprezentarea ISJ C-S în relaţia cu MEC, 

Instituţia Prefectului Caraș-Severin, primării, 

CJRAE, Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Caraș-Severin, Inspectoratul Județean de Poliţie 

etc., în ceea ce priveşte activitatea de 

coordonare a programelor educaţionale locale/ 

județene/ naţionale 

Inspector pentru 

educaţie permanentă 

Calendarul şi 

programul 

activităţilor 

IȘG, IȘGA 
Creșterea numărului de cadre didactice și a 

unităților școlare implicate  
Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea 
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi 
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale. 
 

Obiectiv 4: Promovarea educației incluzive și oferirea de șanse egale la educație pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii și a analfabetismului 
funcțional;  

Verificarea modului de asigurare a condiţiilor 

igienico- sanitare optime, a stării de sănătate și 

securitate acopiilor/elevilor/personalului și a 

utilizării eficiente a spaţiilor de învăţământ 

Inspectori 

şcolari 

Legislaţia 

specifică 

IȘGA responsabil 

domeniul management 

Existența autorizațiilor sanitare 

Numărul notelor de control (sănătate 

publică, pompieri) 

Permanent DJSP, ISU 

Verificarea planurilor de măsuri întocmite în 

urma inspecţiilor şcolare, sanitare, a celor 

efectuate de poliţie sau pompieri , în scopul 

remedierii eventualelor deficienţe de la nivelul 

şcolii 

Inspectori 

şcolari 

Procese verbale, 

note de control 

Reglementări legale 

IȘGA responsabil 

domeniul management 

Existența 

procedurilor, a Regulamentului intern și 

proceselor verbale Existența planului de 

măsuri . 

Permanent  

Asigurarea sigurantei si securitatii in spatiile 

scolare si adiacente acestora 
Directori Plan de măsuri 

Directorii unităților 

școlare 

Reducerea actelor de violență  

 
Permanent 

Inspectoratul 

de Jadarmi 

Județean 

Caraș-

Severin 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea 

la domiciliu a copiilor, elevilor şi tinerilor care, 

din motive medicale sau din cauza unei 

dizabilităţi ,  sunt nedeplasabili 

IȘ pentru învățământ 

special 

Directori 

Baza de date 

Logistica necesară 

desfăşurării 

activităţii 

IȘG,  

IȘ MRU 

Procentul de acoperire cu cadre 

didactice calificate 

Conform 

graficului 

mobilităţii 

personalului 

didactic 

 

Asigurarea resursei umane pentru grupe sau 

clase organizate în cadrul unităţilor sanitare în 

care sunt internaţi copii, elevi, şi tineri cu boli 

cronice ori cu boli care necesită perioade de 

spitalizare mai mari de patru săptămâni 

Inspector pentru 

învăţământ special, 

Directori 

Baza de date 

Logistica necesară 

desfăşurării 

activităţii 

IȘG,  

IȘ MRU 

Procentul de acoperire cu cadre 

didactice calificate 

Conform 

graficului 

mobilităţii 

personalului 

didactic 
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Proiectarea C.D.L. şi CDŞ la nivelul şcolii 

având în vedere transformarea unității școlare 

într-o școală incluzivă; avizarea de către ISJ 

Cadre 

didactice 

Programe  

CDL/CDŞ 

Suporturi de curs 

IȘGA responsabil 

domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

IȘ 

 

Existenţa solicitarilor de avizare 

Numărul programelor CDL şi CDŞ 

Octombrie 

2020 – mai 

2021 

 

Organizarea inspecţiilor şcolare cu tematici şi 

finalităţi care vizează: 

 perfecţionarea personalului didactic 

 adaptarea conţinuturilor învăţării la 

realitatea şcolară din școala incluzivă 

Metodisti 

ISJ 

Cadre didactice 

Legislație 

specifică  

Documente de 

inspectie școlară 

Procese verbale, 

note de control 

IȘGA responsabil 

domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

IȘ 

Număr de actiuni de consiliere si 

informare  

Numărul cadre didactice evaluate 

Conform 

graficului 

ISJ C-S 

Metodiști 

ISJ 

Introducerea tematicii de integrare a copiilor cu 

dizabilitati în şcoala de masă în activităţile de 

perfecţionare şi formare continuă la ISJ C-S și 

al şcolilor incluzive. 

Directori unitati de 

invatamant de masa 

Metodişti 

Cadre didactice 

Legislație 

specifică 

Exemple de bune 

practici 

IȘGA responsabil 

domeniul management 

IȘ învățământ special 

Număr activitati desfasurate Permanent CCD C-S 

Derularea unor cursuri de formare a 

cadrelor didactice în vederea realizării de 

programe opţionale adecvate ofertei CDŞ, 

corelate cu nevoile reale ale elevilor şi cu 

specificul local, în toate unităţile de 

învăţământ din comunităţile dezavantajate 

Diriginți 

Directori 

Reprezentanți ONG 

Metodiști CCD 

Oferta de 

programe de 

perfecţionare 

IȘGA responsabil 

domeniul management 
Conform planificării efectuate Permanent CCD C-S 

Includerea cadrelor didactice în stagii şi module 

de abilitare în specificul educaţiei incluzive, 

educaţiei antirasiste, educaţiei pentru diversitate, 

interculturalitate, multiculturalitate toleranţă, 

antiviolenţă, antidrog, educaţie ecologică 

Diriginți 

Directori 

Reprezentanți ONG 

Exemple de bune 

practici 

Legislație 

specifică 

IȘGA responsabil 

domeniul management 

IȘ pentru activitatea 

educativă extraşcolară şi 

educaţie permanentă 

Număr de cadre didactice participante Permanent CCD C-S 

Evaluarea impactului programelor de 

formare continuă a cadrelor didactice 

asupra calităţii activităţii didactice realizate cu 

elevii, cât şi asupra dezvoltării mediului incluziv 

în şcolile din Caraș-Severin 

Diriginți 

Directori 

Reprezentanți ONG 

Exemple de bune 

practici 

Legislație 

specifică 

IȘGA responsabil 

domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

 IȘ pentru activitatea 

educativă extraşcolară şi 

educaţie permanentă 

 Rapoarte de inspecție 

Conform 

graficului de 

inspecție 

Metodiști  

ISJ 
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ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea 
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi 
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale. 
 

Obiectiv 5: Consilierea managerilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice în vederea accesului la proiecte cu finanţare externă care pot asigura şi 

formarea profesională a cadrelor didactice. 

Sprijinirea organizării de cursuri sau forme de 

pregătire pentru satisfacerea nevoilor exprimate 

de comunitatea locală pentru reducerea părăsirii 

timpurii a școlii și a analfabetismului funcțional;  

 

Diriginți 

Directori 

Reprezentanți ONG 

Metodiști CCD 

Legislaţie, 

oferta de 

programe 

IȘGA responsabil 

domeniul management IȘ 

pentru activitatea 

educativă extraşcolară şi 

educaţie permanentă 

Număr cadre didactice participante Permanent CCD C-S 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie 

pentru persoanele care nu şi-au finalizat studiile 

în învăţământul obligatoriu (corecţia 

abandonului)- monitorizare-control-evaluare a 

activităţilor desfăşurate în sistem "şansa a doua" 

Inspector proiecte 

educaționale 

Legislaţie 

specifică 

Note de control, 

procese-verbale, 

rapoarte de 

inspecţie, analize- 

diagnostic, studii, 

baze de date 

IȘ proiecte 

europene /  

Valorificarea programului A doua şansă din 

cadrul unităţilor de învăţământ din judeţul Caraș-

Severin;  

Creşterea cu 1% a unităţilor de învăţământ care 

implementează Programul Scoală după şcoală 

Conform 

graficului de 

inspecţii/ 

 

Realizarea activităţilor din cadrul 

parteneriatelor dintre ISJ şi autorităţi publice, 

ONG- uri cu atribuţii în domeniul prevenirii şi 

combaterii fenomenelor de violenţă şi a 
consilierii elevilor aflaţi în situaţii de risc 

Consilierii educativi 

/responsabili 

programe europene 

din şcoli 

Legislație 

specifică 

IȘ proiecte 

europene / 

internaționale 

Număr de acorduri de parteneriat în creştere  

 
Permanent 

CJRAE 

CS 
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Monitorizarea/controlul/ evaluarea derulării 

programelor de facilităţi sociale pentru elevi- 

,,Lapte, corn", rechizite, burse; ,,Euro 200"; 

transport şcolar; programul pilot de acordare a 

unui suport alimentar („Masa caldă”) 

Inspector 

școlar/inspector 

școlar general 

adjunct 

Consumabile 

IȘ proiecte 

europene / 

internaționale 

Număr în creştere al elevilor care au beneficiat de 

programele de facilităţi sociale pentru elevi- 

programe naţionale ,,Lapte, corn", rechizite, 

burse; 

,,Euro 200"; transport şcolar; programul pilot de 

acordare a unui suport alimentar („Masa caldă"). 

Existenţa situaţiilor statistice, rapoartelor lunare. 

Permanent Directori 

Susţinerea, împreună cu comunităţile locale, a 

extinderii Programelor ,,A doua şansă" pentru 

şcolarizarea tinerilor, inclusiv romi, care au 

părăsit timpuriu şcoala. 

Inspectori școlari Consumabile 

IȘG,  

IȘGA responsabil 

domeniul 

management 

IȘ proiecte 

europene / 

internaționale 

Creşterea numărului de şcoli în care se 

implementează programul; 

Creşterea numărului de persoane care finalizează 

învăţământul obligatoriu 

Permanent Directori 

Organizarea activităţilor de perfecţionare a 

cadrelor didactice în domeniul proiectelor 

europene: cercuri pedagogice, ateliere de lucru, 

sesiuni de informare /formare 

Consilierii educativi 

/responsabili 

programe europene 

din şcoli 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia 

Săli de conferințe 

Mape de lucru 

IȘ proiecte 

europene / 

internaționale  

Membrii 

Consiliului 

Consultativ 

Planul de acţiune la nivelul județului Activități în 

parteneriat cu ANPCDEFP pentru realizarea 

programelor de formare/ informare în domeniul:  

e-Twinning, Europass Mobility, Programul 

Erasmus+, acțiunile KA1) 

Semestrul I 

+ semestrul 

II 

CCD C-

S 

Coordonarea activităţii echipei de metodişti 

pentru proiecte educaționale 

Metodişti proiecte 

educaționale 

Consumabile 

Internet 

IȘ proiecte 

europene / 

internaționale 

Fişe de atribuţii ale metodiştilor, Permanent  

Monitorizarea desfăşurării activităţii 

Responsabililor Programe Europene din şcoli 

Consilierii educativi 

/responsabili 

programe europene 

din şcoli 

Consumabile 

Internet 

IȘ proiecte 

europene / 

internaționale 

IȘ 

Rapoarte de activitate ale responsabililor 

din şcoli 
Permanent  

Diseminarea proiectelor (rezultate, experiențe 

acumulate și exemple de bune practici) în 

vederea integrării acestora în curriculum-ul 

unităților de învățământ bucureștene 

Cadre didactice 

Unităţi școlare 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia 

Săli de conferințe  

 

IȘ proiecte 

europene / 

internaționale  

Membrii 

Consiliului 

Consultativ  

Numărul activităţilor integrate în programul 

unităților școlare din județ, în urma 

competențelor dobândite și a experiențelor 

acumulate de cadrele didactice/elevi, în proiectele 

europene 

Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu calificare 
profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă. 
 

Obiectiv 1 : Asigurarea încadrării unităţilor şcolare din judeţ cu personal didactic calificat. 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Informarea conducerilor unităţilor de 

învăţămănt şi a cadrelor didactice interesate cu 

privire la actele normative referitoare 

la mobilitatea personalului didactic 

Directori 

Inormatician ISJ C-S 

SITE-ul I.S.J C-S 

Corespondenţa 

electronică  

Avizier 

IȘG,  

IȘ MRU 

Procentul de acte normative existente în 

unităţile verificate în cadrul inspecţiilor 

tematice 

Permanent  

Asigurarea realizării indicatorilor de normare şi 

salarizare conform prevederilor legale în 

vigoare şi reconfigurarea nevoilor de personal 

(pe niveluri de învățământ, număr de clase, 

grupe) 

Serviciul normare- 

salarizare 

Rapoarte, statistici 

Plan şcolarizare - 

Solicitări de 

suplimentare 

/transformare a 

planurilor de 

şcolarizare, a 

statului de personal 

IȘG,  

IȘ MRU 

Existența situației operative la început 

de an școlar,  

Caiet statistic 

Baza SIIIR actualizată permanent 

Septembrie 

2020 
 

Proiectarea încadrării și a normării statistice 

pentru anul școlar următor 

Inspector MRU 

Directori 

Plan şcolarizare, 

oferta educatională, 

logistică 

IȘG,  

IȘ MRU 

Existența proiectului de 

încadrare, situații 

normare statistică 

Ianuarie- 

februarie 

2021 

 

Stabilirea criteriilor în vederea normării 

judicioase a unităţilor de învăţământ 

cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, 

conform legislaţiei în vigoare 

Serviciul normare 

salarizare 

Normative elaborate 

de MEN -baza de 

date, logistică 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu management 

Existența statului de personal și a 

statului de funcții 

Septembrie 

2020 
 

Întocmirea statelor de personal pentru reţeaua 

şcolară a județului Caraș-Severin 

Serviciul normare- 

salarizare 

Plan şcolarizare, 

solicitări de 

suplimentare a 

planului de 

şcolarizare, baza de 

date, logistică 

Șef birou plan-salarizare  

și rețea școlară 

Existența statului de 

personal și a statului de funcții 

Octombrie 

2020 
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Centralizarea statului de personal pentru 

aparatul propriu  al ISJ C-S în vederea 

fundamentării cheltuielilor de personal 

Serviciul normare- 

salarizare 

Baza de date, 

logistică 
IȘG 

Existența statului de personal, a statului 

de funcții și actelor contabile 

Octombrie 

2020 
 

Aplicarea metodologiei privind acordarea 

gradaţiei de merit  pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

Serviciul normare- 

salarizare 
Legislație 

Inspector școlar general 

adjunct 

Existența dosarelor de gradație de merit 

depuse 

Număr gradații de merit 

obținute, în raport 

procentual conform legislației specifice 

Conform 

calendarului 
 

Centralizarea situaţiilor statistice  

 S1-privind numarul de personal şi 

cheltuieli cu salariile,  

 S2 - macheta salariilor pe ocupaţii 

 S3 - costul forței de muncă 

Serviciul normare- 

salarizare 

Serviciul informatizare  

 

Raportările  

unităților 

Șef birou plan-salarizare  

și rețea școlară 

Existența situațiilor statistice 

Respectarea termenelor 
Lunar  

Centralizarea datelor privind  personalul angajat 

si fondul de salarii, declaraţii obligatorii către 

CNPAS, CNAS, ANOFM și circa financiară, 

completarea REVISAL 

Serviciul normare- 

salarizare Serviciul 

Informatizare 

Raportările 

unităților 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu management 

Existența situațiilor statistice  

Respectarea termenelor 
Lunar  

Elaborarea criteriilor de evaluare si stabilirea 

comisiilor de evaluare a probelor practice si 

teoretice pentru examenele de titularizare la 

nivelul 

municipiului Bucuresti 

Inspectori 

școlari 

Normative 

elaborate de 

MEN, baza de 

date, logistică 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu management 

Existența deciziilor ISJ  

Creșterea numărului cadrelor didactice 

titulare cu cel puțin 2% 

Semestrul  

II 
 

Ocuparea posturilor vacante prin concursuri 

specifice: cadre didactice, personalul de 

conducere din unități școlare, personalul de 

îndrumare și control din ISJ, personalul didactic 

auxiliar și nedidactic 

Inspectori MRU Legislație 
IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu management 

Număr posturi vacante  

Număr candidați înscriși la concurs în 

procent de creștere față de anul școlar 

anterior  

 

Conform 

calendarului 
 

Proiectarea încadrării și a normării pentru anul 

școlar următor 

 

Serviciul 

informatizare 

Directori 

Plan şcolarizare, 

oferta 

educatională, 

logistică 

IȘGA responsabil 

domeniu management  

IȘ MRU 

Existența proiectului de încadrare, 

situații normare statistică 

Ianuarie- 

februarie 

2021 

 

Reactualizarea protocoalelor pentru practică 

pedagogică 

Inspector școlar 

pentru dezvoltarea 

resursei umane 

Legislație 
IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu management 

Număr parteneriate 

Număr școli 

Semestrul 

 I 
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ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă calificare 
profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă. 
 

Obiectiv 2: Dezvoltarea/transformarea carierei didactice pe nevoile comunității educaționale contemporane: competențe ,,umane”, competențe      digitale și 

formarea cadrelor didactice în cel puțin două domenii de specializare. 

 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Monitorizarea participării cadrelor didactice 

la examenele pentru obținerea gradelor 

didactice 

Directori Procese-verbale 

IȘGA responsabil 

domeniul management, 

IȘ DRU 

Număr cadre didactice admise, în 

procent de creștere față de anul 

precedent 

Semestrial  

Evaluarea impactului perfectionarii/ formarii 

asupra cadrului didactic prin măsurarea calității 

actului didactic în cadrul inspecțiilor 

speciale și de specialitate  

IȘ 

Directori 
Procese-verbale 

Inspector 

școlar 

general adjunct 

Existența proceselor verbale ale 

inspectiilor de specialitate, portofoliul 

personal, rezultatele elevilor 

Permanent  

Monitorizarea inscrierii cadrelor 

didactice la examenele de acordare a 

gradelor didactice 

Directori 

Fisa de 

înscriere,dosare 

personale 

IȘ DRU 

Creșterea numărului participanților 

Creșterea numărului de cadre didactice 

admise 

Octombrie 

2020 
 

Consilierea cadrelor didactice debutante    și  

constituirea unor grupuri-suport, în scopul   

consilierii online a cadrelor didactice aflate în    

primii ani de activitate 

 

IȘ 

Directori 

Ghiduri 

metodologice de 

utilizare a 

platformelor 

educaţionale 

Platforme e-learning 

IȘG, IȘGA, IȘ,  

Directori 

Baza de date 

Număr în creştere de cadre didactice 

debutante care utilizează platforme 

educaţionale în activitatea didactică 

Permanent  

Revizuirea cadrului legislativ privitor 

la desfăşurarea activităţii de perfecţionare/ 

formare 

IȘ DRU 

Metodiști 

Legislație 

specifică 

IȘGA responsabil 

domeniul management, 

IȘ DRU 

Număr documente afișate pe site 

Număr documente transmise în școli 
Permanent  
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Participarea IȘ DRU la întălnirile cu directorii 

unităţilor de învăţământ în vederea informării 

acestora cu privire la cadrul legislativ privind 

formarea personalului didactic, calendarul 

activităţilor de formare, promovarea ofertelor 

de formare. 

IȘ DRU,  

IȘ management 

instituțional 

Legislație 

specifică  

Documente  

MEN 

Inspector școlar general 

adjunct 

Inspector dezvoltare 

resurse umane 

Număr participanți 

Octombrie- 

Noimbrie 

2020 

 

Efectuarea de inspecţii de specialitate, mai 

ales în cazul cadrelor didactice debutante şi 

necalificate/ în curs de calificare, în vederea 

consilierii acestora 

IȘ DRU, IȘ,  

Metodiști 

Legislație 

Specifică 

 Fișe de evaluare 

IȘGA responsabil 

Curriculum și inspecție 

școlară, IȘ DRU 

Număr de inspecții 

Noiembrie 

2020- Iunie 

2021 

 

Instruirea cadrelor didactice de către 

inspectorii de specialitate cu privire la 

modalităţile de dezvoltare profesională, 

pregătirea iniţială, pregătirea continuă 

Inspector dezvoltare 

resurse umane 

Inspectori de 

specialitate 

Metodiști 

 

Legislație 

specifică 

IȘ DRU 
 

Număr întâlniri 

 

Permanent 
 

Consilierea cadrelor didactice în vederea 

utilizării platformelor educaţionale/aplicaţiilor 

digitale pentru eficientizarea lecţiilor derulate în 

mediul online./ asistate de tehnologii 

IȘ, profesori metodiști 

Platforme 

educaţionale 

avizate de M.E.C. 

Ghiduri de utilizare 

a 

platformelor e-

learning 

IȘG, IȘGA, IȘ DRU   

Număr în creştere de lecţii demonstrative 

realizate de personalul didactic de 

predare/metodiştii ISJ 

Permanent 

Profesori 

metodiști, 

CCD CS 

Instruirea/ formarea personalului didactic 

auxiliar din unităţile de învăţământ din  

Caraș-Severin cu privire la prevederile legale 

actuale şi metodologiile de aplicare. 

Contabil șef ISJ C-S 

Șef birou plan-

salarizare, rețea școlară 

 

Legislație 

specifică 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniul Management 

 

Număr întâlniri. Număr cadre didactice 

auxiliare care au beneficiat de formare. 

Permanent  

Asigurarea cunoaşterii etapelelor evoluţiei în 

cariera didactică : definitivat, grad II, grad I, 

doctorat, perfecţionare periodică obligatorie, 

evoluţie în ierarhie, recunoaşterea gradelor 

didactice 

IȘ DRU, IȘ, 

Metodiști 

Legislație 

specifică 

Site-uri 

IȘ DRU 

Directori 
Număr de informații diseminate Permanent  

 Monitorizarea cadrelor didactice în vederea 

 asigurării calităţii lecţiilor predate online pentru 

 intervalele de timp în caractivităţile se desfăşoară 

conform scenariului roșu sau hibrid 

 

IȘ 

Platforme 

educaționale avizate 

de MEC 

IȘG, IȘGA 
Utilizarea platformelor educaționale de 

către toate cadrele didactice 
Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă calificare 
profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă. 
 

Obiectiv 3:  Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice prin program anual de ,,skilling”, pe principiul train-the-trainer, în vederea asigurării 

demersului de digitalizare transversală a modului de predare pentru toate disciplinele. 

 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Verificarea respectării criteriilor impuse de 

metodologia privind formarea continuă a 

cadrelor didactice 

IȘ 

Metodiști ISJ 

Legislație 

specifică 

Documente MEN 

IȘ DRU Număr de informații diseminate Permanent  

Actualizarea informaţiilor privitoare la 

instituţiile cu profil de formare continuă, centre 

de perfecţionare universitare 

IȘ DRU 

Metodiști 

Oferte de formare 

Site-uri 
IȘ DRU Număr de informații diseminate Permanent  

Promovarea ofertei de formare a Casei Corpului 

Didactic Caraș-Severin 

IȘ DRU 

Director CCD 

Oferta de formare 

Site-ul CCD 
Director CCD Număr de informații diseminate Permanent CCD C-S 

Consilierea cadrelor didactice în vederea 

utilizării platformelor educaţionale/aplicaţiilor 

digitale pentru eficientizarea lecţiilor derulate în 

mediul online./ asistate de tehnologii 

IȘ  

Director CCD 

Platforme 

educaţionale 

avizate de M.E.C. 

Ghiduri de 

utilizare a 

platformelor      

e-learning 

IȘGA, IȘ DRU 

Număr în creştere de lecţii 

demonstrative realizate de personalul 

didactic de 

predare/metodiştii ISJ CS 

Permanent CCD C-S 

Proiectarea programelor de formare a 

inspectorilor şcolari având ca tematică 

inspecţia şcolară 

IȘ DRU 

Legislație 

specifică 

Suporturi de curs 

IȘGA responsabil 

Curriculum și inspecție 

școlară, 

IȘ DRU 

Număr inspectori formați Mai 2020 CCD C-S 

Organizarea  de  cursuri  de  formare  pe 

diverse domenii de interes la CCD C-S 

IȘ 

Director CCD 

Legislație 

specifică 

Suporturi de curs 

Director CCD 
Număr cursuri 

Număr cursanți 
Permanent CCD C-S 
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Perfecţionarea şi formarea continuă a 

salariaţilor ISJ C-S, în funcţie de compartiment 

/ specialitate 

IȘ DRU 

Legislație 

specifică  

Suport de curs 

IȘG 

Director CCD 
Număr participanți Permanent  

Monitorizarea participării cadrelor didactice la 

cursurile de perfecţionare / formare continuă 

IȘ DRU 

Metodiști 
 

IȘ DRU 

Director CCD 
Statistici Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Monitorizarea cadrelor didactice în vederea 

asigurării calităţii lecţiilor predate online pentru 

intervalele de timp în care activităţile se 

desfăşoară conform scenariului "roşu" sau a 

celui "hibrid". 

IȘ 

 

Legislație 

specifică 

Documente MEC 

IȘ DRU 

Utilizarea platformelor educaţionale 

pentru învăţarea online de către toate 

cadrele didactice 

Permanent Metodiști ISJ 

Derularea unor activităţi 

metodice/consfătuiri/cercuri 

pedagogice/webinarii/ workshop-uri online, în 

scopul eficientizării lecţiilor online şi 

promovării experienţei demonstrate în acest 

domeniu 

IȘ DRU 

 

Ghiduri 

metodologice 

avizate de MEC 

Tutoriale 

(webinarii) 

IȘ DRU 

Exemple de bune practici selectate 

pentru constituirea şi publicarea 

Resurselor Educaţionale Deschise pe 

Site-ul ISJ CS 

Permanent Metodiști 

Consilierea unităţilor de învăţământ în vederea 

depunerii unor candidaturi/proiecte cu 

finanţare europeană, inclusiv mobilităţi 

Erasmus acreditate 

IȘ DRU 

Director CCD 

Oferta de formare 

Site-ul CCD 
Director CCD Număr de informații diseminate Permanent CCD C-S 
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ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă calificare 
profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă. 
 

Obiectiv 4:  Promovarea unui management al resursei umane în învăţământul preuniversitar care să asigure formarea inițială pe baze solide, mai ales prin 

activități practice la clasă, sub îndrumarea unor mentori cu experiență, dar și modele de bună practică din țară și din străinătate 
 

Consilierea cadrelor didactice în vederea 

utilizării platformelor educaţionale/aplicaţiilor 

digitale pentru eficientizarea lecţiilor derulate în 

mediul online./ asistate de tehnologii 

IȘ  

Director CCD 

Platforme 

educaţionale 

avizate de M.E.C. 

Ghiduri de 

utilizare a 

platformelor      

e-learning 

IȘGA, IȘ DRU 

Număr în creştere de lecţii 

demonstrative realizate de personalul 

didactic de 

predare/metodiştii ISJ CS 

Permanent CCD C-S 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Ocuparea posturilor vacante prin concursuri 

specifice: cadre didactice, personalul de 

conducere din unități școlare, personalul de 

îndrumare și control din ISJ C-S, personalul 

didactic auxiliar și nedidactic 

IȘ MRU,  

Directorii unităţilor de 

învăţământ 

Legislație IȘG, IȘGA Număr posturi ocupate 
Conform 

calendarului 
 

Consilierea conducerilor unităţilor de 

învăţământ privind modul de aplicare a 

prevederilor legale referitoare la mobilitatea 

personalului didactic 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

Metodologia cadru 

privind 

mobilitatea 

personalului didactic 

din învăţământul 

preuniversitar 

IȘG,  

IȘGA responsabil 

domeniul management   

IȘ MRU 

Aplicarea unor soluţii 

corecte  la nivelul 

unităţilor de învăţământ Corectitudinea 

documentelor emise la nivelul unităţilor 

de învăţământ 

În funcţie de 

graficul de 

desfăşurare a 

mobilităţii 

personalului 

didactic 
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Asigurarea unui climat de muncă eficient  în 

vederea optimizarii activităţii de normare şi 

salarizare.  

Soluţionarea cererilor şi sesizărilor personalului 

propriu şi din unităţile de învăţământ în privinţa 

normării şi salarizării 

Directorii unităților de 

învățământ 

Procese- verbale, 

sesizări 

IȘG,  

IȘGA responsabil 

domeniul management   

IȘ MRU 

Existența proceselor verbale 

Existența fiselor de asistență la ore 

Atingerea standardelor  

Numărul sesizărilor/petițiilor, în procent 

mai mic față de anul precedent 

Respectarea termenelor 

Permanent  

   Cooperarea cu diverse universităţi  în 

domeniul formării iniţiale şi continue 

(asigurarea serviciilor de mentorat pentru 

practica pedagogică a studenţilor); cu 

C.C.D. CS, în vederea dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice; propuneri de stagii de 

formare continuă a cadrelor didactice [(grupuri-

ţintă în 2020-2021: abilitarea cadrelor didactice 

pentru predarea în noile condiţii educaţionale:  

1. sala de curs adaptată condiţiilor impuse 

de pandemie;  

2. logistica necesară desfăşurării procesului 

instrucţional în mediul online (utilizarea 

eficientă a tehnologiei digitale; echipamente 

electronice necesare predării on-line, internetul, 

utilizarea platformelor digitale de predare);  

3. stiluri de predare (face to face, online, 

blended learning); abilitare curricuiă pentru 

profesori / discipline de studiu, metodişti, 

evaluatori la examenele naţionale, directori și 

profesori debutanţi, pregătire pentru examenul 

de definitivat etc.)] şi pentru stabilirea de criterii 

relevante de evaluare a competenţelor 

profesionale, pornind de ia standardele 

specifice. 

Inspectori școlari, 

Profesori metodiști 

Materiale-suport 

Portofolii 
ISG, IȘGA, IȘDRU 

Realizare de parteneriate cu universități 

și alte instituții furnizoare de educație;  
Permanent 

Instituții 

firnizoare de 

educație 
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ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă calificare 
profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă. 

Obiectiv 5: Identificarea şi implicarea în activitatea de mentorat a celor mai competente cadre didactice; dezvoltarea corpului de mentori şi metodişti ai ISJ 

Caraş-Severin. 

Organizarea Colocviilor metodice pentru 

informarea cadrelor didactice în scopul aplicării 

legislaţiei în vigoare, pentru cunoaşterea 

documentelor manageriale la nivelul catedrei de 

specialitate sau a ariei curriculare, pentru 

atestatul profesional, bacalaureat, ş.a. 

IȘ 

Metodiști ISJ 

Legislație specifică 

Documente 

MEN 

IȘG,  

IȘGA responsabil 

domeniul management   

IȘ MRU 

Număr participanți 

 
Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Selecţia profesorilor metodişti la disciplinele de 

învăţământ și formarea lor 

IȘ 

IȘ DRU 

Documente 

MEN 
IȘGA 

Existența procedurii specifice de 

selecție 

Număr de întâlniri în scopul formării 

profesionale 

Permanent CCD C-S 

Organizarea de activități de consultanţă în 

probleme de management educaţional și 

organizațional 

IȘ 
Documente 

manageriale 

IȘ management 

instituțional 

Realizarea standardelor de calitate 

Existența rapoartelor de inspecție 
Permanent CCD C-S 

Stimularea şi consilierea  cadrelor didactice 

pentru a participa la programe de formare ca 

mentori, metodiști, formatori 

IȘ DRU 
Oferte de formare 

Site-uri 
IȘ DRU Număr de informații diseminate Permanent  

Organizarea în parteneriat cu instituții de 

învățământ superior a stagii de formare în 

didactica specialităților 

IȘ DRU 
Oferte de formare 

Site-uri 
IȘ DRU Număr de informații diseminate Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 5 : Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente 
 

Obiectiv 1 : Identificarea, gestionarea, valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente. Monitorizarea folosirii eficiente a resurselor materiale şi financiare 

în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite. 

Organizarea de către inspectorii şcolari a unor 

sesiuni de formare (inclusiv online), cu caracter 

metodic, pentru consilierea cadrelor didactice 

debutante, în problematica eficientizării lecţiilor 

online 

IȘ 

Ghiduri 

metodologice de 

utilizare a 

platformelor 

educaţionale 

Platforme e-learning 

IȘG 

IȘ DRU 

Număr în creştere de cadre didactice 

debutante care utilizează platforme 

educaţionale în activitatea de predare- 

învăţare- evaluare 

Permanent  

Informarea permanentă a cadrelor didactice 

din județ cu privire la cursurile de formare 

organizate în cadrul proiectelor finanțate prin 

FSE și gestionate de MEC 

IȘ Site-ul ISJ C-S 

IȘG 

IȘ DRU, IȘ 

informatică 

Numărul cadre didactice informate Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Identificarea şi valorificarea 

eficientă a resurselor comunităţii 

IȘ, directori, cadre 

didactice 

Legislaţia în 

domeniu 

IȘG, IȘGA 

Directori 
Sume, servicii atrase Permanent  

Sprijinirea unităţilor de învăţământ în 

demersurile legate de asigurarea logisticii 

pentru programele şi activităţile comunităţii 

IȘ, directori, cadre 

didactice 

Legislaţia în 

domeniu 

IȘG, IȘGA 

IȘ 
Sume, servicii atrase Permanent  

Verificarea modului de utilizare eficienta a 

resurselor financiare repartizate la nivel 

naţional şi local 

Compartimentul 

financiar-contabil 

Reglementări 

legale 

IȘG, 

contabil șef ISJ C-S 

Existența documentelor financiar-

contabile  

Note de control audit financiar 

Număr proceduri specifice 

Permanent  

Atragerea de sponsori, oferte de servicii, 

activităţi practice de autofinanţare 

IȘ, directori, cadre 

didactice 

Legislaţia în 

domeniu 

IȘG, IȘGA 

Directori 
Sume, servicii atrase Permanent  

Monitorizarea directorilor de unităţi şcolare în 

negocierea celor mai avantajoase condiţii de 

sprijin comunitar 

IȘ, directori 
Planuri de 

monitorizare 

IȘG, IȘGA 

IȘ 
Număr de negocieri asistate Permanent  
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ȚINTA STRATEGICĂ 5:  Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente. 
 

Obiectiv 2:  Regândirea infrastructurii educaționale, pe baza tendințelor demografice, migratorii și socio-economice, pentru a reduce decalajele și a crește 

performanța sistemului de educație. 

 

Organizarea unor întâlniri de lucru periodice cu 

contabilii și administratorii de patrimoniu ai 

unitatilor de învăţământ în scopul identificării 

modului în care sunt respectate actele normative 

privind gestiunea și utilizarea resurselor 

financiare și materiale. 

Compartimentul 

financiar-contabil  

al ISJ C-S  

Contabili din unitățile 

de învățământ 

 

Acte normative 

IȘG, 

contabil șef ISJ C-S 

Număr întâlniri. 

Număr participanți. 

Permanent 

(trimestrial) 
 

Organizarea unor întâlniri de lucru periodice cu 

informaticienii unitatilor de învăţământ în copul 

identificării modului în care sunt respectate 

actele normative privind utilizarea licentelor 

pentru noile programe 

Compartimentul 

informatizare, 

informaticieni din 

unitățile de învățământ 

 

Legislaţia în 

domeniu 

 

 

 

 

Acte normative 

IȘ informatică 

Baza de date  

Număr și tipuri echipamente electronice 

Număr licente 

Număr calculatoare 

 

 

 

 

 

 

Semestrial 

 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Fundamentarea, împreună cu partenerii sociali, a 

Proiectului Planului de şcolarizare 2021-2022, 

prin actualizarea analizei de nevoi educaţionale 

ale elevilor şi conform evaluării sistematice a 

cererii de pregătire profesională, în raport cu 

dezvoltarea pieţei muncii; eficientizarea / 

extinderea ofertei de şcolarizare prin 

învăţământul profesional dual 

Inspector școlar IPT 

Studii 

privind 

dezvoltarea 

pieţii muncii 

în 

comunităţi 

locale şi 

regionale 

ISG 
 Proiectului Planului de şcolarizare 2021-

2022 

Ianuarie 

2021 

CLDPS 

Paereneri 

sociali 
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Informarea directorilor din toate unităţile de 

învăţământ cu privire la reglementările legislative 

în vigoare și la obligațiile care le revin privind 

construcția și execuția bugetară. 

Compartimentul 

financiar-contabil  

al ISJ C-S  

Contabili din unitățile 

de învățământ  

Directori  

Legislația 

specifică  

IȘG, 

contabil șef ISJ C-S 

Număr întâlniri. 

Număr participanți. 

Ori de câte 

ori se impune 

(cel puțin 

bianual) 

 

 

Consilierea echipelor manageriale în definirea 

politicilor de resurse umane şi asigurarea 

sprijinului în recrutarea personalului didactic, 

pentru posturi vacantate în timpul 

anului şcolar.  

Consilierea unităţilor şcolare reorganizate 

(cazual), nconform reţelei şcolare aprobate, 

pentru asigurarea coerenţei manageriale, în 

elaborarea de proceduri pentru implementarea 

programelor educaţionale / remediale / 

financiare, în derularea proiectelor, pentru 

eficientizarea activităţii grupurilor de lucru / 

domenii funcţionale etc. 

IȘMRU 
Baza de date, 

Metodologii MEC 

IȘG, 

IȘGA 

Rezolvarea legalităţii tuturor situaţiilor 

încadrării şi de mobilitate: acoperire a 

situațiilor de restrângere, a normelor 

didactice,  titularizare etc.  

Anual 
CCD C-S 

, 

Monitorizarea performanţelor managerilor 

şcolari în domeniul managementului 

instituţional; asigurarea asisterţei calificate, a 

consilierii individuale şi colective. 

Evaluarea anuală a personalului de conducere, a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la 

nivelul untăţilor şcolare, conform fişelor de 

evaluare, în vederea atingerii performanţelor şi 

cu ţintă spre recunoaşterea măiestriei 

profesionale. 

IS MI, IȘ 
Documente 

manageriale  

IȘG, 

ISGA 

Calitatea și eficiența documentelor 

manageriale 
Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 5 : Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente. 
 

Obiectiv 3 : Atragerea de fonduri extrabugetare pentru motivarea elevilor și cadrelor didactice care obțin performanțe școlare, precum şi pentru susţinerea 
cursurilor de formare ale cadrelor didactice. 
 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Organizarea unor întâlniri de lucru periodice cu 

contabili și directori ai unitatilor de învăţământ 

în scopul oferirii de consultanță privind 

construcția și execuția bugetului. 

Compartimentul 

financiar-contabil  

al ISJ C-S  

Contabili din unitățile 

de învățământ  

Directori 

Acte normative 
IȘG, 

contabil șef ISJ C-S 

Număr întâlniri. 

Număr participanți. 

Permanent 

(trimestrial) 
 

Consiliere privind elaborarea de proceduri 

specifice în ceea ce privește derularea 

operațiunilor financiar-contabile și adaptarea 

acestora la specificul unității școlare 

Compartimentul 

financiar-contabil  

al ISJ C-S 

Proceduri 

IȘG, 

contabil șef ISJ C-S 

 

Număr de proceduri elaborate Anual  

Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor 

şcolare şi a cadrelor didactice implicate în 

pregătirea acestora, prin identificarea unor surse 

de finanțare provenite din sponsorizări, donaţii 

etc. 

IȘ, directori, 

administraţii 

locale 

Sponsorizări,  

donaţii 
IȘG, IȘGA 

Numărul diplomelor acordate 

Numărul premiilor acordate 
Permanent  
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Realizarea atelierelor de lucru pentru 

realizarea proiectelor de mobilitate și formare 

profesională, în cadrul Programului 

Erasmus+, Acțiunea KA1- Mobilități 

instituționale, Acțiunea KA2- Proiecte 

strategice, precum și a proiectelor finanțate 

prin Fondul Social European (granturi și 

proiecte strategice) pentru cadre didactice 

Cadre didactice 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia  

Săli de conferințe  

Inspector Proiecte 

educaționale  

Consiliu Consultativ 

proiecte educaționale 

Numărul de aplicaţii depuse 

Conştientizarea cadrelor didactice cu 

metodele activ- participative 

implementate în cadrul programelor de 

formare continuă 

Conform 

termenelor 

Apelul 

Erasmus+ 

 

Organizarea de ateliere de lucru pentru 

scrierea aplicațiilor pentru 

participarea la programul de formare continuă 

pentru profesorii din învăţământul 

preuniversitar  

Cadre didactice 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia  

Săli de conferințe 

Inspector Proiecte 

educaționale 

Consiliu Consultativ  

proiecte educaționale 

Numărul de aplicații depuse 

Numărul de aplicații aprobate 

Conştientizarea profesorilor din 

învăţământul preuniversitar 

Conform 

termenelor 

Apelului 

lansat de 

Consiliul 

Europei 
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ŢINTA STRATEGICĂ 6 : Menținerea, reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii şi bazei materiale a unităţilor de învăţământ din 
judeţ. 
 

Obiectiv 1 : Atragerea de resurse materiale şi financiare pentru îmbunătăţirea bazei materiale în învăţământul preuniversitar din judeţ 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Analizarea propunerilor / solicitărilor de 

fonduri ale unităţilor şcolare, pentru 

îmbunătăţirea infrastructurii, pentru asigurarea 

tehnologie; digitale, necesare procesului 

didactic (inclusiv prin programul M.E.C. 

„Şcoala de acasă;). Consilierea pentru derulare 

de proiecte specifice 

Monitorizarea proceselor de derulare a 

investiţiilor la nivelul unităţilor şcolare, a 

achiziţiilor de tehnologie digitală, a utilizării 

sumelor destinate obiectivelor de investiţii şi 

reparaţiilor capitale din surse M.E.C. 

Directori, directori 

adjuncți, contabili 

Documente de 

monitorizare 
IȘG Demararea unor proiecte Permanent  

 

Monitorizarea realizării proiectelor pentru 

amenajarea laboratoarelor, cabinetelor 

şi a sălilor specializate de către unităţile de 

învăţământ 

Directori  

unităţi şcolare 

Cadre didactice 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia 

IȘ 

Număr de rapoarte de monitorizare 

Număr de chestionare aplicate 

beneficiarilor 

Permanent  

Încurajarea unităților școlare pentru participarea 

la programe sociale oferite de diverse companii 

din sectorul privat pentru promovarea educației 

ecologice, a antreprenoriatului, etc. 

Directori  

unităţi şcolare 

Cadre didactice 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia 

IȘ 
Număr de unități școlare înscrise în 

programe 
Permanent  

Identificarea unor surse de finanțare provenite 

din sponsorizări, donaţii sau din parteneriate cu 

agenți economici pentru dotarea laboratoarelor 

și atelierelor școlare. 

IȘ, directori, 

administraţii 

locale 

Sponsorizări,  

donaţii 
IȘG, IȘGA Valoarea dotărilor achiziționate Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 6 : Menținerea, reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii şi bazei materiale a unităţilor de învăţământ din 
judeţ. 

 

Obiectiv 2: Prezența web a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar din județ și crearea de platforme online de comunicare pentru facilitarea 

comunicării interinstituționale și cu beneficiarii direcți 

 

 
 
 

Sprijinirea unităților școlare pentru identificarea 

de surse de finanțare extrabugetară (cursuri de 

formare, închirieri de spații, acțiuni de 

foundrising etc.) 

IȘ, directori, 

administraţii 

locale 

Sponsorizări,  

donaţii 
IȘG, IȘGA Mărimea fondurilor atrase. Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Consilierea cadrelor didactice în iniţierea, 

implementarea, evaluarea proiectelor pentru 

amenajarea laboratoarelor, cabinetelor 

şi a sălilor specializate 

Directori  

unităţi şcolare 

Cadre didactice 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia 

IȘ Număr cadre didactice consiliate Permanent  

Monitorizarea programului de dotare a unităţilor  

de învăţământ din mediul rural cu reţele de 

calculatoare şi conectare la internet 

Inspectori școlari cu 

responsabilități de 

zonă geografică 

Legislație 

specifică 
               IȘG 

 Dotarea unităților de învățământ cu       

calculatoare 
    Permanent  

Crearea de platforme online de comunicare 

pentru facilitarea comunicării interinstituționale 

și cu beneficiarii direcți 

 

Inspectori școlari cu 

responsabilități de 

zonă geografică 

Legislație 

specifică 
               IȘG 

Utilizarea  de platforme online de 

comunicare în toate unitățile de 

învățământ  

   Permanent  
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Obiectiv 3: Identificarea de proiecte cu finanţare externă care oferă posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale a unităţilor de învăţământ din judeţ. 

 

 
 

ŢINTA STRATEGICĂ 7 : Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi 
economici, sindicate, ONG-uri;  
 

Obiectiv 1 : Intensificarea colaborării ISJ Caraş-Severin cu autorităţile publice locale şi cu ONG-urile care acţionează în domeniul educaţional şi al 

formării profesionale, cu asociaţii ale minorităţilor, pentru asigurarea unui mediu favorabil educației permanente.  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Realizarea unei analize la nivelul ISJ C-S și a 

unităților de învățământ preuniversitar din județ 

privind nevoia de dotare, precum și a resurselor 

financiare necesare pentru desfășurarea unui 

învățământ de calitate, la standarde europene, în 

vederea identificării de proiectelor europene 

Directori, directori 

adjuncți, profesori 
- 

IȘGA responsabil 

domeniul Management 
Analiza  de nevoi 

Septembrie 

2020 
 

Transmiterea în rețeaua școlară și postarea pe 

site-ul ISJ C-S a actelor normative și a 

documentelor relevante privind apelul privind 

lansarea de proiecte, derularea și 

implementarea proiectelor cu finanțare externă 

Informatician ISJ C-S 
Documente 

specifice 

IȘ informatică 

IȘ proiecte europene 

Numărul de acte normative postate pe 

site 
Permanent  

Realizarea bazei de date a ISJ C-S privind 

programele/proiectele externe care au oferit 

posibilitatea obținerii de dotări pentru 

beneficiari 

Cadre didactice 

care 

implementează 

proiecte cu 

finanțare externă 

- IȘ proiecte europene Baza de date Anual  

Popularizarea rețelelor posibililor parteneri 

externi pe domenii de activitate 

Cadre didactice care 

implementează proiecte 

cu finanțare externă 

Site ISJ C-S IȘ proiecte europene Baza de date Anual  
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Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Colaborarea cu instituţiile centrale şi locale, 

asociaţii, organizaţii nonguvernamentale 

care activează în domeniul educaţional, al  

activităţilor educative  ce urmăresc educaţia 

permanentă 

Reprezentanți 

ONG-uri  

Diriginți  

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu Management 

IȘ educație permanentă 

Număr de parteneriate  

Număr de activități comune derulate 
Permanent  

Asigurarea unei corelări ale nevoilor locale, cu 

diversele situaţii si probleme ale comunităţilor, 

cu nevoile si interesele individuale ale elevilor 

Reprezentanți 

ONG-uri  

Diriginți  

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu Management 

IȘ educație permanentă 

Număr de parteneriate  

Număr de activități comune derulate 
Permanent  

Colaborarea cu instituţiile județene şi locale,   

asociaţii, organizaţii nonguvernamentale care 

activează în domeniul educaţional, al activităţilor 

educative ce urmăresc educaţia permanentă 

Reprezentanți 

ONG-uri  

Diriginți  

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu Management 

IȘ educație permanentă 

Număr de parteneriate  

Număr de activități comune derulate 
Permanent  

Sprijinirea directorilor de unităţi şcolare pentru 

stabilirea de legături cu autorităţile locale, agenţi 

economici, organe  de  poliţie, instituţii de 

cultură, ONG – uri, CJRAE, în vederea derulării 

programe de sprijin pentru copiii cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate 

Reprezentanți 

ONG-uri 

Diriginți 

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA, IȘ 

 

Număr de parteneriate  

Număr de activități comune derulate 
Permanent  

Sprijinirea directorilor de unităţi şcolare pentru 

stabilirea de legături cu autorităţile locale,  agenţi 

economici, organe de poliţie, instituţii de 

cultură, ONG - uri etc., în vederea derulării 

programelor educaţionale  în colaborare cu 

aceste instituţii 

Reprezentanți 

ONG-uri  

Diriginți  

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA, IȘ 
Număr de parteneriate  

Număr de activități comune derulate 
Permanent  
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Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Colaborarea cu primăriile, Consiliul Județean 

Caraș-Severin și cu Instituţia Prefectului pentru 

finanţarea şi derularea proiectelor deja iniţiate, 

precum şi a celor noi 

Reprezentanți 

primării, 

Prefectura 

Diriginți  

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA 

 

Număr de parteneriate  

Număr de activități comune derulate 
Permanent  

Valorificarea ofertei educaţionale a organizaţiilor 

nonguvernamentale, materializate prin programe 

specifice. 

Reprezentanți 

ONG-uri 

Diriginți 

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu Management 

IȘ educație permanentă 

Număr de parteneriate  

Număr de activități comune derulate 
Permanent  

Organizarea şi participarea la întâlniri, mese 

rotunde etc. cu diverşi factori sociali interesaţi 

în stabilirea de parteneriate şi programe comune 

Reprezentanți 

ONG-uri 

Diriginți 

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu Management 

IȘ educație permanentă 

Număr de activități derulate Permanent  

Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat 

la diversele programe şi proiecte regionale şi 

naţionale 

Reprezentanți 

ONG-uri 

Diriginți 

Consiliul elevilor 

Legislație specifică 

Acorduri de parteneriat 

Materiale promoționale 

IȘG, IȘGA responsabil 

domeniu Management 

IȘ educație permanentă  

Număr de activități derulate Permanent  

Informarea permanentă a cadrelor didactice 

din județ cu privire la cursurile de formare 

organizate în cadrul proiectelor finanțate prin 

FSE și gestionate de MEN 

IȘ Site-ul ISJ C-S 

IȘG 

IȘ DRU, IȘ 

informatică 

Numărul cadre didactice informate Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 7 : Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi 
economici, sindicate, ONG-uri;  

Obiectiv 2: Implementarea unor programe/campanii de comunicare dedicate de sănătate publică pentru creșterea educației în domeniul sănătății – educație 

pentru sănătate și încurajarea adoptării unui stil de viață sănătos;/ - introducerea educației sanitare în școli/ ore de educaţie sanitară cu privire la însuşirea 

măsurilor de prim ajutor, precum şi atragerea copiilor în activităţi de voluntariat în domeniul sănătății, prin activităţi de promovare a unui comportament şi 

de stil de viaţă sănătos, sprijinite prin politici şi măsuri legislative adecvate. 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene 

umane materiale 

Monitorizarea ritmică, prin inspecţia şcolară, a 

respectării condiţiilor de siguranţă sanitară, de 

prevenţie SARS-CoV-2, în toate unităţile de 

învăţământ din judeţul Caraș-Severin, la debutul / în 

timpul anului şcolar 2020-2021 

Inspectori școlari, 

Directori 

Legislație 

specifică  

 

IȘG, IȘGA Gradul de diminuare a îmbolnăvirilor Permanent 

Colaborarea cu Instituţia Prefectului-Judeţul Caraș-

Severin, cu Autorităţile locale, cu D.S.P. CS, cu 

C.J.S.U, Poliţia, Jandarmeria, cu instituţii / O.N.G.-

uri etc., în vederea asigurării unui mediu şcolar 

sătătos, sigur şi pentru prevenirea fenomenului de 

violenţă în unităţile de învăţământ din  judeţul CS 

Inspectori școlari  IȘG, IȘGA Gradul de diminuare a îmbolnăvirilor Permanent 

Colaborarea I.Ş.J. şi a unităţilor şcolare cu Instituţia 

Prefectului- Judeţul CS, Consiliul Judeţean, Primăria 

Municipiului Reșița, Consiliile locale, D.S.P. CS, 

C.S.U. CS,  Poliţia, Jandarmeria, serviciile 

descentralizate, instituţiile partenere, cu 

reprezentanţii sindicatelor, cu asociaţii, fundaţii, cu 

alte organizaţii, pentru dezvoltarea de proiecte şi 

programe de interes comun, cu respectarea 

măsurilor de siguranţă sanitară. 

Inspectori școlari 

Parteneri din comunitatea 

educațională 

Material 

promotional, 

documente 

specifice 

activităţilor 

derulate 

IȘG, IȘGA 

Existenţa documentelor specifice, indicatori 

specifici de realizare, numărul de 

parteneriate, programe 

Permanent 
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ȚINTA STRATEGICĂ 7: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, 

sindicate, ONG-uri;  

 

Obiectiv 3: Promovarea voluntariatului în rândul comunității locale  - derularea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 

Gestionarea corectă, în condiţii optime, de siguranţă 

sanitară, a examenelor naţionale 2021 (EN-VIII, 

bacalaureat) şi a examenelor de certifcare a 

 competenţelor profesionale şi de absolvire a 

învăţământului postliceal), prin diseminarea 

informaţiilor 

specifice şi prin aplicarea riguroasă a temeiului legal 

specific (proceduri, metodologii etc.). notă: la decizia 

M.E.C. 

Inspectori școlari, 

Directori 

Legislație 

Documentatie 

specifica 

IȘ G 

 

Structuri organizate si 

functionale la nivelul județului 

Conform 

Calendarelor 

MEC  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Desfăşurarea de acţiuni de informare a cadrelor 

didactice din toate unităţile de învăţământ cu 

privire la reglementările legislative în vigoare 

referitoare la Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară 

Directori unitati de 

invatamant de masa 

Cadre didactice 

Legislație 

specifică  

Exemple de bune 

practici 

IȘ  

pentru învăţământ 

special 

Număr de actiuni de informare 

Număr de participanti 

Octombrie – 

Decembrie 

2020 

CJRAE 

Organizarea structurilor de coordonare şi 

monitorizare a aplicării prevederilor Strategiei 

Naţionale de Acţiune Comunitară şi de 

promovare a voluntariatului la nivelul județului 

Caraș-Severin 

Directori 

Cadre didactice 

Legislație 

Documentatie 

specifica 

IȘ  

pentru învăţământ 

special 

Structuri organizate si 

functionale la nivelul județului 

Conform 

graficului de 

derulare a 

activitatilor 

de consiliere 

CJRAE 
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ŢINTA STRATEGICĂ 8 : Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin valorificarea 
parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural. 
 

Obiectiv 1 : Asigurarea cunoaşterii în toate unităţile de învăţământ a legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind 
participarea acestora la programe/proiecte externe. 

Derularea Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitar, promovarea voluntariatului şi 

monitorizarea acţiunilor 

Directorii 

unităţilor de învăţământ 

special Coordonatorii 

SNAC 

Cadre didactice Parinti 

Elevi 

Legislație 

specifică 

 

Acorduri de 

parteneriat 

IȘ  

pentru învăţământ 

special 

Numărul de parteneriate încheiate 

Numărul de voluntari implicați în  

acțiunile derulate 

Permanent CJRAE 

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Transmiterea în rețeaua școlară și postarea pe 

site-ul ISJ C-S a actelor normative și a 

documentelor relevante privind apelul privind 

lansarea de proiecte, derularea și 

implementarea proiectelor cu finanțare externă 

Informatician ISJ C-S 
Documente 

specifice 

IȘ informatică 

IȘ proiecte europene 

Numărul de acte normative postate pe 

site 
Permanent  

Realizarea bazei de date a ISJ C-S și unităților 

de învățământ  preuniversitar din județ privind 

programele/proiectele externe aflate în 

implementare 

Cadre didactice 

care 

implementează 

proiecte cu 

finanțare externă 

- IȘ proiecte europene Baza de date Anual  
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ŢINTA STRATEGICĂ 8 : Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin valorificarea 
parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural. 

Obiectiv 2 : Derularea de proiecte finanţate prin programul Comisiei Europene - Long Life Learning sau prin Fondul Social European. 

Diseminarea exemplelor de bune practici/ 

schimburilor de experienţă, la nivelul unităților 

de învățământ din județ, cu prezentarea 

modelelor pilot  dezvoltate de școlile europene 

partenere în proiecte 

Directori,  

cadre didactice 

Echipamente 

IT/multimedia  

Săli de conferințe 

IȘGA responsabil 

domeniul Management 

IȘ proiecte europene 

Număr cadre didactice informate Număr 

elevi informați 
Trimestrial  

Informarea permanentă a cadrelor didactice 

din județ cu privire la cursurile de formare 

organizate în cadrul proiectelor finanțate prin 

FSE și gestionate de MEN 

IȘ Site-ul ISJ C-S 

IȘG 

IȘ DRU, IȘ 

informatică 

Numărul cadre didactice informate Permanent  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Realizarea unei analize la nivelul ISJ C-S și a 

unităților de învățământ preuniversitar din județ 

privind nevoia de formare a cadrelor didactice 

prin programe de tip Erasmus+ și FSE, precum 

și a resurselor financiare necesare pentru 

desfășurarea unui învățământ de calitate, la 

standarde europene, în vederea asigurării 

cofinanțării proiectelor europene 

Directori, directori 

adjuncți, profesori 
- 

IȘGA responsabil 

domeniul Management 
Analiza  de nevoi Anual  

Transmiterea în rețeaua școlară și postarea pe 

site-ul ISJ C-S a actelor normative și a 

documentelor relevante privind apelul privind 

lansarea de proiecte, derularea și 

implementarea proiectelor cu finanțare externă 

Informatician ISJ C-S 
Documente 

specifice 

IȘ informatică 

IȘ proiecte europene 

Numărul de acte normative postate pe 

site 
Permanent  
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ŢINTA STRATEGICĂ 8 : Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin valorificarea 
parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural. 
 

Obiectiv 3 : Organizarea de cursuri de formare privind scrierea de proiecte cu finanţare externă. Promovarea exemplelor de bună practică în domeniul 

scrierii și derulării de proiecte cu finanțare externă. 

Realizarea bazei de date a ISJ C-S și unităților 

de învățământ  preuniversitar din județ privind 

proiectele Erasmus+ și FSE externe aflate în 

implementare 

Cadre didactice 

care 

implementează 

proiecte cu 

finanțare externă 

- IȘ proiecte europene Baza de date Anual  

Identificarea de parteneri pentru unităţile 

şcolare în vederea încheierii de parteneriate 

şcolare strategice, proiecte de mobilităţi pentru 

formare profesională, în cadrul programului 

Erasmus+ 

Directori,  

cadre didactice 

Rețele  

parteneriale 

IȘGA responsabil 

domeniul Management 

IȘ proiecte europene 

Numărul de aplicații depuse  

Numărul de aplicații aprobate 

Conştientizarea profesorilor din 

învăţământul preuniversitar privind 

participarea la proiectele europene 

Permanent  

Realizarea proiectelor strategice, proiectelor de 

mobilităţi  pentru formare profesională 

inițială/continuă, în cadrul programului 

Comisiei Europene, Erasmus+ 

Directori,  

cadre didactice 

Consumabile 

Internet 

Echipamente 

IT/multimedia 

Managerii de proiect 

Numărul de 

proiecte aflate în derulare 

Numărul contractelor de finanțare 

Cf, termenelor 

din contractele 

de finanțare 

 

Diseminarea exemplelor de bune practici/ 

schimburilor de experienţă, la nivelul unităților 

de învățământ din județ, cu prezentarea 

modelelor pilot  dezvoltate de școlile europene 

partenere în proiecte 

Directori,  

cadre didactice 

Echipamente 

IT/multimedia  

Săli de conferințe 

IȘGA responsabil 

domeniul Management 

IȘ proiecte europene 

Număr cadre didactice informate  

Număr elevi informați 
Trimestrial  

 
Acţiuni 

 

 

 

 

Resurse 
 

Responsabili Indicatori de performanţă 

 
Termene Parteneri 

umane materiale 

Realizarea unei analize la nivelul ISJ C-S și a 

unităților de învățământ preuniversitar din județ 

privind resursa umană cu experiență în scrierea 

și derularea de proiecte cu finanțare europeană. 

Cadre didactice care 

au scris / derulat 

proiecte cu finanțare 

externă 

- IȘ proiecte europene 
Bază de date 

Analiza de nevoi 
Anual  
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Transmiterea în rețeaua școlară și postarea pe 

site-ul ISJ C-S a actelor normative și a 

documentelor relevante privind apelul privind 

lansarea de proiecte, derularea și 

implementarea proiectelor cu finanțare externă 

Informatician ISJ C-S 
Documente 

specifice 

IȘ informatică 

IȘ proiecte europene 

Numărul de acte normative postate pe 

site 
Permanent  

Realizarea bazei de date a ISJ C-S privind 

programele/proiectele externe depuse la nivelul 

județului. 

Cadre didactice 

care au scris 

proiecte cu 

finanțare externă 

- IȘ proiecte europene Baza de date Anual  

Diseminarea exemplelor de bune practici/ 

schimburilor de experienţă, la nivelul unităților 

de învățământ din județ, cu prezentarea 

modelelor pilot  dezvoltate de școlile europene 

partenere în proiecte 

Directori,  

cadre didactice 

Echipamente 

IT/multimedia  

Săli de conferințe 

IȘGA responsabil 

domeniul Management 

IȘ proiecte europene 

Număr cadre didactice informate  

Număr elevi informați 
Trimestrial  

Organizarea de cursuri de formare privind 

scrierea de proiecte cu finanţare externă 

Cadre didactice care au 

scris proiecte cu 

finanțare externă 

Echipamente 

IT/multimedia  

Săli de conferințe 

IȘGA responsabil 

domeniul Management 

IȘ proiecte europene 

Număr cadre didactice formate 

Număr cursuri organizate 

Număr de proiecte depuse 

Număr proiecte aprobate 

 

Anual  

Informarea permanentă a cadrelor didactice 

din județ cu privire la cursurile de formare 

organizate în cadrul proiectelor finanțate prin 

FSE și gestionate de MEC 

IȘ Site-ul ISJ C-S 

IȘG 

IȘ DRU, IȘ 

informatică 

Numărul cadre didactice informate Permanent  
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MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  

PLANULUI MANAGERIAL  
 

 

IMPLEMENTAREA PLANULUI MANAGERIAL va fi realizată de către echipa managerială a ISJ Caraș-Severin și de către membrii 

Consiliului de administrație.  
Se va urmări sistematic:  

 Corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat  

 Realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinitii unor indicatori de performanță  

 

PROCESUL DE MONITORIZARE va fi asigurat de prin:  

 Elaborarea Graficului unic de monitorizare şi control al ISJ Caraș-Severin  

 Întâlniri şi şedinte de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare  

 Monitorizarea periodică a implementarii acţiunilor individuale.  

 Rapoarte şi procese verbale  

 Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obtinute. 

 Rapoarte semestriale şi anuale în cadrul Consiliului de Administraţie 

 Existenţa şi aplicarea procedurilor ISJ Caraș-Severin 

 Rapoarte de evaluare internă a calităţii  

 Bazele de date ale ISJ Caraș-Severin  

 Interpretarea datelor privind nivelul de atingerea ţintelor.  

 Şedinţe de analiză privind impactul aplicării ofertei manageriale  

 Portofoliile inspectorilor şcolari  

 Chestionare iniţiale şi finale  

 Stabilirea impactului asupra comunităţii  

 Comunicate de presă 
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PROCESUL DE EVALUARE va fi asigurat de prin:  

 Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de administraţie, al fiecărui compartiment din cadrul ISJ             

Caraș-Severin  

 Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului de Administraţie  

 Autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate, rezultatele desprinse fiind incluse în raportul anual  

 Evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare finală 

 Evaluare ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore în Programul de activitate al ISJ Caraș-Severin şi în alte 

documente de politici în domeniul educaţiei 
 

Inspector școlar general, 

Prof. Lavinia Carina PRISTAVU  
 

 

 

             
Inspector școlar general adjunct,                                                                                                                           Inspector școlar general adjunct, 

Prof. Loredana Ileana CONCIATU                                                                                                                      Prof. dr. Constantin NICOLĂESCU 


