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Aprobat în Consiliul de Administraţie al ISJ Ilfov, din data de: 07.10.2022 

Mii 

Aprobat, 
Inspector Şcolar Gener 
Prof. Adriana TOIC 
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15'64!; 

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE SI CONTROL AL 
' 

INSPECTORA TULUi ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ILFOV PENTRU 
ANUL SCOLAR 2022-2023 

' 

OMEC nr.6106/03.12.2020 -„Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă evaluarea oficială de către instituţiile abilitate prin lege {Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării - MEC sau inspectoratele şcolare, după coz) a realizării scopurilor ş1 ab1ectivelor proprii diferi telor categorii de unităţi de învăţământ, 

aşa cum sunt acestea definite prin legislaţia în vigoare". 
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,•~NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
1

1 

li ILFOV 

CADRUL LEGISLATIV 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi adăugirile ulterioare; 
O.M.E. Nr. 3505/31.03.2022 privind structura anului şcolar 2022-2023; 

MINISTER.UL EDUCAŢI El 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), O.M.E. Nr. 4183/2022; 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/2011 ; 
Planul de Dezvoltare Instituţională al I.S.J. Ilfov 2021-2025; 
Procedura operaţională IŞJ Ilfov privind inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 15529/08.10.2021 (revizia 4 ); 
Planul Managerial al ISJ Ilfov pentru anul şcolar 2022-2023; 
O.M.E. Nr. 5242 /31.08.2022 privind organizarea si desfăşurarea examenului de bacalaureat 2023 ; 
O.M.E. Nr. 5241 /31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în 
anul şcolar 2022-2023; 
O.M.E. Nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea Admiterii în învăţământul liceal în anul şcolar 2022-2023 ; 
Repere metodologice pentru aplicarea cuniculumului la clasa a X-a în anul şcolar 2022 - 2023: 
Toate documentele emise de către Ministerul Educaţiei şi respectiv, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, privind desfăşurarea activităţii 
instructiv-educative. 

SCOPURILE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar 
cu legislaţia învăţământului în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, 
comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; 
Consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru 
îmbunătăţirea propriei activităţi . 
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,•~NSPECTORATULŞCOLARJUOEŢEAN I' li ILFOV 
e MINISTFRUI EDUCAŢI E I 

OBIECTIVE GENERALE ALE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Monitorizarea şi evaluarea generală a performanţelor unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov, prin raportare explicită la politicile 
educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcţionarea acestora; 
Evaluarea instituţională a unităţilor de învăţământ din judeţ, în calitate de furnizori direcţi de servicii educaţionale; 
Evaluarea I controlul, prin inspecţii tematice, a unuia sau mai multor domenii particulare ale activităţii unităţilor de învăţământ 
din judeţul Ilfov sau ale personalului care deserveşte aceste unităţi , în principal a activităţii cadrelor didactice; 
Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de studiu 
sau activităţilor educaţionale pe care acestea le susţin; 

Consilierea cadrelor didactice /directorilor /personalului unităţilor de învăţământ în raport cu obiectivele concrete vizate. 

INSPECŢIILE ŞCOLARE - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

PLANIFICARE 

REALIZARE 

EVALUARE 

!Adecvarea documentelor de planificare la funcţiile şi obiectivele inspecţiei stabilite prin regulamentul specific; 
[Adecvarea documentelor de planificare la funcţiile şi obiectivele inspecţiei la politicile şi strategiile naţionale în 
klomeniu; 
Corelaţia dintre obiectivele din planurile individuale de inspecţie şi obiectivele planului de inspecţie stabilit la nivelul 
OCSJ Ilfov; 
[Adecvarea resurselor alocate pentru realizarea inspectiei; 
Realizarea activităţilor de inspecţie planificate; 
Respectarea termenelor; 
Eficienta utilizării resurselor; 
Obţinerea rezultatelor stabilite (rapoarte de inspecţie); 

Atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi ; 
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li ILFOV 
MIN ISTERUl [DUCAŢI El 

Încadrarea în bugetul alocat; 
Folosirea eficientă a resurselor; 
Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale în general şi faţă de 
modul de evaluare a activitătii prin inspectie, în special. 
Eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor apărute pe parcursul activităţii ; 

Revizuirea planificării cu încadrarea în calendarul şi în bugetul aprobat; 

VALORIFICARE 
Identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea 
acestora; 
~reşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii educaţiei în general şi faţă de 
îmbunătătirea calitătii activitătii de inspectie, în special. 

ARGUMENT 

Activitatea de inspecţie şcolară ce urmează a se desfăşura în anul şcolar 2022-2023 vizează atât evaluarea instituţională, în calitate de 
furnizor direct de servicii educaţionale, a acelor unităţi de învăţământ care nu au fost inspectate prin inspecţie generală în ultimii cinci ani, cât şi 

controlul/evaluarea unuia sau mai multor domenii particulare ale activităţii unităţilor de învăţământ sau a personalului care deserveşte aceste 
unităţi, în funcţie de problemele identificate prin activitatea de inspecţie sau semnalate de partenerii educaţionali în anul şcolar trecut. În raport cu 
obiectivele concrete vizate de inspecţia şcolară, se vor realiza inclusiv activităţi de consiliere, astfel încât şcolile să fie sprijinite corespunzător 
pentru a remedia unele probleme şi pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele. 

Proiectarea activităţii de inspecţie în anul şcolar 2022- 2023 a avut la bază: 

• Studiul diagnostic realizat pe baza rapoartelor de inspecţie din anul şcolar 2021-2022; 
• Materialele de sinteză realizate pe baza rapoartelor întocmite cu prilejul inspecţiilor şcolare realizate în anul şcolar 2021-2022; 
• Rapoartele de analiză a rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale în anul şcolar 2021-2022; 
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G MINISTEllUL tOUCAŢIEI 

• PDI ISJ Ilfov pentru anul şcolar 2022-2023; Planul managerial ISJ Ilfov 2022-2023. 

ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE, LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2022-2023 

Perioada Forma de activitate 
Unitatea de 
învăţământ 

Lunile iulie - !Activitatea de evaluare runităţile de 
august anuală a activităţii !învăţământ 
2022 tmanageriale desfăşurate de preuniversitar 

24-31.08. 
2022 

către directorii şi de stat şi 
kiirectorii adjuncţi ai unităţilor particulare 
kie învăţământ preuniversitar din judeţul Ilfov 
de stat şi particulare din Ilfov 

Inspecţie tematică Unităţile de 
învăţământ 

preuniversitar de 
stat din judeţul 
Ilfov 

Colectivul de 
control/echipa de 

coordonare 
Inspector şcolar general, 
Inspectori şcolari 
generali adjuncţi , 

nspector şcolar 

management 
instituţional, 

nspectorii şcolari 
[SJ Ilfov 
Inspector şcolar general, 
'nspectori şcolari 
igenerali adjuncti, 
~nspector şcolar 
tmanagement 
fostituţional , 

Inspectorii şcolari 
ISJ Ilfov 

Tematica activităţii 

Verificarea situaţiei relocării 

totale sau parţiale a unităţilor de 
nvăţământ din judeţul Ilfov (daca 

este cazul); 
Verificarea stadiului 

~eabilitării unităţilor de învaţământ 
k:iin judeţul Ilfov 
'daca este cazul); 

Indicatori 
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e MINIST ERUi WUCAŢI EI 

CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE 

01-28.09. 
2022 

onsfătuirile cadrelor 
idactice din judeţul Ilfov pe 
iscipline de învăţământ 

nspectorii şcolari ISJ 
lfov şi profesorii 
etodişti 

Verificarea stadiului de pregătire 
al unităţilor de învăţământ pentru 
începerea anului şcolar 2022-2023; 
- Precizarea situaţiilor speciale -
dacă există unităţi de învăţământ 
care nu pot începe cursurile în data 
de 5 septembrie 2022. 

Diagnoza procesului educaţional 
entru anul şcolar 2021-2022; 
Prezentarea analizei SWOT 
rivind inspecţiile efectuate şi 
oncursurile şcolare pe disciplină 
esfaşurate în anul şcolar 2021-
022; 
Priorităţi ale educaţiei în 

"udeţul Ilfov în anul şcolar 
022-2023; 
Propuneri de noi activităţi de 
onitorizare şi consiliere în scopul 

imbunătăţirii calităţii procesului 
nstructiv-educativ; 

Existenţa 

apoartelor de 
ctivitate ale 

· nspectorilor 
, colari ISJ Ilfov, 

materialelor de 
roiectare şi 

rganizare a 
ctivităţii de 
nspecţie. 
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,•~NSPECTORATULŞCOLARJUDEŢEAN I li ILFOV 
G MINIST ERU! EDUCAŢIEI 

ealizarea documentelor de SJ Ilfov 
aliză/ diagnoză a situaţiei 

mvăţământului 

"lfovean în anul şcolar 
021 -2022, a Planului 
anagerial al ISJ Ilfov pentru 
ul şcolar 2022 - 2023, a 

uturor celorlalte documente 
· mportante de proiectare 

nspector şcolar general, 
nspectori şcolari 
enerali adjuncti, 
nspectori şcolari 

in cadrul 
SJ Ilfov 

- Identificarea nevoilor de formare 
cadrelor didactice pentru anul 

şcolar 2022-2023; 
- Prezentarea noutăţilor în 
domeniul disciplinei; 

Constituirea Consiliului 
onsultativ pe discipline de 
văţământ; 

- Stabilirea activităţilor metodico
ştiinţifice în cadrul cercurilor 
edagogice, în anul şcolar 2022-
023. 

Realizarea analizei SWOT privind 
ctivitatea desfăşurată şi 
ezultatele obţinute în activitatea 
idactică, metodică şi ştiinţifică 

n anul şcolar 2021 - 2022; 
Starea învăţământului 
lfovean 2021 -2022; 
Elaborarea Planului Managerial 
1 ISJ Ilfov pentru anul şcolar 
022-2023 ; 
Elaborarea tuturor documentelor 

· m ortante de roiectare a 

Existenta 
lanului 
anagerial al 

SJ Ilfov pe anul 
022-2023; 
Existenţa, 

ocumentelor de 
roiectare 
activităţii la 
ivelul ISJ Ilfov. 
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,•~NSPECTORATULŞCOLAR JUDETEAN I li ILFOV 
e M INISTERUL U)UCAŢI E I 

activităţii la nivelul ISJ Ilfov 
pentru anul scalar 2022 -2023. 

!Deschiderea anului de Unităţile de Inspector şcolar general, 
învăţământ 2022-2023 [nvăţământ din [nspectori şcolari 

~udeţul Ilfov [generali adjuncţi, 
Inspectori şcolari 
tmanagement 
institutiţional, Inspectori 
scalari ISJ Ilfov, 
Directorii unităţilor de 
învăţământ; 
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G MINIST[RUI. EDUCAŢIEI 

GRAFICUL UNIC AL ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ 
AN ŞCOLAR 2022 - 2023 

TIPUL ACTIVITĂŢII/ OBIECTIVELE INSPECTOR/ 

INSPECŢIEI 
PERIOADA 

ECHIPA 

INSPECTIA TEMA TICĂ 2 
' 

Constituirea Consiliului Profesoral, de 
!Administraţie, a comisiei CEAC, a comisiei de 
!Curriculum şi numirea Coordonatorului pentru 
oroiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, cu atribuţii conform legislaţiei în 
wigoare. Inspectori 

Verificarea realizării orarului unităţii de 11-21.10.2022 
şcolari 

!învăţământ. Programul cursurilor claselor de elevi 
respectarea prevederilor legale privind efectivele). 
Constituirea formaţiunilor de studiu. 
Evaluarea anuală a personalului didactic şi 

!didactic auxiliar. 
Consilierea directorilor unităţilor de învăţământ 

1Pe probleme de management educaţional: ROF, 
klecizii. 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

Toate unităţile de 
învăţământ din 
judeţul Ilfov 

DOCUMENTE 
INDICATORI DE 

DE 
REZULTAT 

INSPECŢIE 

Fişă de 
monitorizare, 

Procese-verbale, - bază de date 
rapoarte de completată; 

inspecţie, planuri 
de măsuri, 

rapoarte de 
reveru re 

- raport sintetic. 
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,•~NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
1.r u ILFOV 

Verificarea documentelor specifice programului 
naţional ,.Şcoală după Şcoală". 

~NSPECTIA TEMA TICĂ 3 

,_ Monitorizarea implementării activităţilor din 
[Planul teritorial comun de acţiune la nivelul 
~udeţului Ilfov nr. 13932/02.09.2022; 
.- Verificarea modului de asigurare a sănătăţii şi 

securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 
şcolară; 

- Asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de 
învăţământ în acord cu legislaţia în vigoare. 

INSPECŢIA TEMA TICĂ 4 

Verificarea stadiului de pregătire şi a modului de 
prganizare şi desfăşurare a simulării examenelor 
rnaţionale; 

... Verificarea respectării principiului notării 
iritmice; 
- Monitorizarea activitătilor de educatie 

' ' 
iremedială/pregătire suplimentară în vederea 
susţinerii şi promovării cu succes a examenelor 
111ationale; 

14-25.11.2022 

13-24.03.2023 

G MINISTfilUI EDUCAŢIF.I 

Inspectorii 
şcolari 

Inspectorii 
şcolari 

Toate unităţile de 
învăţământ din 
judeţul Ilfov 

Toate unităţile de 
învăţământ din 
judeţul Ilfov 

Fişă de 
monitorizare 

Procese-verbale, 
rapoarte de 

inspecţie, planuri 
de măsuri, 
rapoarte de 

revemre 

- bază de date 
completă; 

- respectarea 
legislaţiei, forma şi 

conţinutul 

corespunzător al 
documentelor 

şcolare; 

- documente şcolare 
completate. 

- bază de date 
completă; 

- respectarea 
Fişă de legislaţiei , forma şi 

monitorizare conţinutul 
corespunzător al 

Procese-verbale, documentelor 
rapoarte de scalare· 

inspecţie, planuri - docu~ente ~colare 
de măsuri, completate. 
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1
111 

ILFOV 

,_ Asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de 
~nvăţământ în acord cu legislaţia în vigoare. 

INSPECŢIA TEMA TICĂ 5 

Verificarea stadiului de pregătire şi a modului de 
prganizare a examenelor naţionale; 

08-26.05.2023 - Monitorizarea desfăşurării evaluării naţionale II, 
[V, VI; 
„ Asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de 
învăţământ în acord cu legislaţia în vigoare. 

INSPECŢIILE TEMATICE privind activitatea Se vor desfăşura 
Ide analiză şi rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi în funcţie de 
ireclamaţiilor termenele 

petiţiilor 

repartizate spre 
rezolvare 

o MINISTERUi. [DlJCAŢIEI 

Inspectorii 
şcolari 

Toate unităţile de 
învăţământ din 
judeţul Ilfov 

Inspectorii Toate unităţile de 
şcolari învăţământ din 

judeţul Ilfov 

rapoarte de - documente şcolare 
reverure completate. 

Fişă de - bază de date 
monitorizare completă; 

Procese-verbale, - respectarea 

rapoarte de legislaţiei, forma şi 

inspecţie, planuri conţinutul 

corespunzător al de măsuri, 
documentelor 

rapoarte de 
şcolare; 

reverure - documente şcolare 
completate. 

Procese-verbale, - număr petiţii 
rapoarte de 
inspecţie 

înregistrate/ 
soluţionate 
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,•~NSPECTORATULŞCOLARJUDEŢEAN ,.li ILFOV 

INSPECŢII TEMATICE DE 
SPECIALIT A TE1 

Inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de 
specialitate realizată în vederea obţinerii 
definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate 
realizată în vederea obţinerii gradelor didactice II 
şi I (inspecţie şcolară specială), orice altă formă de 
evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrului 
didactic. 

Tematica inspecţiei de specialitate: 

„Monitorizarea modului În care cadrele 
didactice implementează noul curriculum/repere 
metodologice la clasele primare, gimnaziale şi 
liceale (clasele a IX-a, a X-a)". 

Inspectorii şcolari vor verifica activitatea cadrelor 
didactice la clasă şi/sau online, implicit, formarea 
şi dezvoltarea competenţelor specifice la elevi, în 
concordanţă cu cerinţele noului curriculum şi a 

09.01-

31.05.2023 

e MINISTERUL lDUCAŢI EI 

Inspectorii 
şcolari, 

profesorii 
metodişti 

Conform graficelor 
proprii ale 

inspectorilor 
şcolari/profesorilor 

metodişti 

Procese-verbale 

Rapoarte de 
inspecţie 

- număr inspecţii 
proiectate/realizate; 

-calificative I note 
acordate; 

-planuri de măsuri 
ameliorative 

adoptate. 

Inspectorii şcolari pentru discipline îşi vor realiza graficele proprii de inspecţie, planificând inspecţiile de specialitate în perioadele menţionate în graficul unic al 
ISJ Ilfov, dar şi în alte perioade, în funcţie de nevoi , în acest caz având, însă, prioritate, tipurile de inspecţii înscrise în graficul unic al ISJ Ilfov. 
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,•~NSPECTORATULŞCOLAR JUOEŢEAN 
I] li ILFOV 

!Reperelor metodologice pentru clasele a IX-a şi a 
[X-a. 

[INSPECŢII ŞCOLARE GENERALE -
PERIOADA I 

1. Managementul şcolar, managementul 
sigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, 

îcienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, 
nanciare, materiale şi informaţionale), 

espectarea legislaţiei în vigoare şi a 
egulamentelor. 

05-16.12.2022 2. Modul de aplicare a curriculumului 
naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului 
~a decizia şcolii/ în dezvoltare locală şi calitatea 
lactivităţilor extracurriculare realizate de 
personalul didactic şi unele categorii de 
tpersonal didactic auxiliar. 

3. Activitatea personalului didactic 
~proiectare, predare-învăţare, evaluare, 
!reglare/remediere, diferenţiere a demersului 
!educaţional). 

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi 
~n învăţare raportat la standardele educaţionale 
inationale (curriculare şi de evaluare). 

8 MI NISTERUL EDUCAŢIEI 

Coordonator: 
inspector şcolar 

prof. Ioana 
Ionescu 
Echipa: 

inspectori 
şcolari 

Coordonator: 
inspector şcolar 
prof. Pelimon 

Leana 
Echipa: 

inspectori 
şcolari 

Coordonator: 
inspector şcolar 
prof. Dumitru 

Rada 
Echipa: 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 3 Voluntari 

Grădiniţa Nr. 1 
Baloteşti 

Şcoala Primară 

„Optima", 
Voluntari 

Planul de - documente 
îmbunătăţire a doveditoare privind 

activităţii , 

raportul de 
inspecţie 

remedierea 
neconformităţilor/ 

aplicarea planului 
remediai 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 
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ILFOV 

5. Modul în care unitatea de învăţământ 
sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a 
elevilor şi motivaţia acestora în învăţare 
(consiliere, orientare şcolară, asistenţă 

fodividualizată) respectând principiile educaţiei 
~ncluzive şi asigurarea egalităţii de şanse. 

6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii 
şi cu comunitatea locală. 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care 
le-o furnizează unitatea de învăţământ. 

INSPECŢII ŞCOLARE GENERALE 
PERIOADA II 

1. Managementul şcolar, managementul 
sigurării calităţii , dezvoltarea instituţională, 
'icienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, 
nanciare, materiale şi informaţionale), 
!spectarea legislaţiei în vigoare şi a 
gulamentelor. 

2. Modul de aplicare a curriculumului 
naţional , dezvoltarea şi aplicarea curriculumului 
la decizia şcolii/ în dezvoltare locală şi calitatea 
activităţilor extracurriculare realizate de 
personalul didactic şi unele categorii de 
personal didactic auxiliar. 

13-31.03.2023 

G MINISTERUL EDUCAŢIEI 

inspectori 
şcolari 

Coordonator: 
inspector şcolar 
prof. Iordache 

Titel 
Echipa: 

inspectori 
şcolari 

Coordonator: 
inspector şcolar 

prof. Cozma 
Rodica 
Echipa: 

inspectori 
şcolari 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 1 Afumaţi 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 1 Baloteşti 

Planul de 
îmbunătăţire a 

activităţii , 

raportul de 
inspecţie 

documente 
doveditoare privind 

remedierea 
neconformităţilor/ 

aplicarea planului 
remediai 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (0)21 317 36 50 
Fax: +40 (0)21 317 36 54 

14 
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3. Activitatea personal ului didactic 
(proiectare, predare-învăţare, evaluare, 
reglare/remediere, diferenţiere a demersului 
ducaţional). 

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi 
m învăţare raportat la standardele educaţionale 
naţionale (curriculare şi de evaluare). 

5. Modul în care unitatea de învăţământ 
prijină şi încurajează dezvoltarea personală a 
levilor şi motivaţia acestora în învăţare 
consiliere, orientare şcolară, asistenţă 
individualizată) respectând principiile educaţiei 
incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse. 

6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii 
şi cu comunitatea locală. 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care 
le-o furnizează unitatea de învăţământ. 

o M I NI li Rl!I EDlJCAI llOI 

Coordonator: 
inspector şcolar 
prof. Pelimon 

Leana 
Echipa: 

inspectori 
şcolari 

Coordonator: 
inspector şcolar 

prof. Gridan 
Maria 

Echipa: 
inspectori 
şcolari 

Coordonator: 
inspector şcolar 

prof. Gheţe 
Marie ta 
Echipa: 

inspectori 
şcolari 

Grădiniţa 

„Voinicel", Chitila 

Şcoala Gimanzială 

Nr. 1 Cernica 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 3 Bălăceanca, 
Cerni ca 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (0)21 31736 50 
Fax: +40 (0)21 317 36 54 
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1rt1 ILFOV 

tlNSPECŢII ŞCOLARE GENERALE DE 13-24.02.2023 
!REVENIRE 

tlNSPECŢII ŞCOLARE GENERALE DE 02-12.05.2023 
!REVENIRE 

o M IN ISTfltUL EDUCAŢIEI 

Coordonator: 
inspector şcolar 
prof. Dumitru 

Rada 
Echipa: 

inspectori 
şcolari 

Inspectorii 
şcolari 

coordonatori 
(prof. Ionescu 

Ioana, prof. 
Pelimon Leana, 
prof Dumitru 

Rada) 
Inspectorii 

şcolari 

coordonatori 
(prof Iordache 

Titel, prof. 
Cozma Rodica, 
prof. Pelimon 
Leana, prof. 

Şcoala 

I ntemaţională 
„Clas'', Ciofliceni 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 3 Voluntari 
Grădiniţa 

„Voinicel" Chitila 
Şcoala primară 

„Optima", 
Voluntari 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 1, Afumaţi 
Şcoala Gimnazială 

Nr. 1 Baloteşti 
Grădiniţa Nr. 1, 

Baloteşti 

Şcoala Gimanzială 

Nr. 1 Cernica 

Planul de -documente 
îmbunătăţire a doveditoare privind 

activităţii, remedierea 
raportul de neconformităţilor/ 

inspecţie aplicarea planului 
remediai 

Planul de -documente 
îmbunătăţire a ldoveditoare privind 

activităţii, 

raportul de 
inspecţie 

remedierea 
neconformităţi lor/ 
aplicarea planului 

remediai 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (0)21 317 36 50 
Fax: +40 (0)21 317 36 54 
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„SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL!" ŞI 
PROGRAMUL "SĂPTĂMÂNA VERDE" Conform O.M.E. 

Nr. 
rrematica/ Activităti specifice: 3505/31.03.2022, 

,..Monitorizarea activităţilor educative desfăşurate privind structura 

~n cadrul acestor program în unităţile de anului şcolar 

!învăţământ din judeţul Ilfov 2022-2023, 
programul se va 
desfăşura în 
perioada 27 
februarie -16 

iunie 2023, pe 
parcursul a cinci 

zile lucrătoare 
consecutive, a 

carei planificare 
se află la 

G MIN ISTrllUl EDUCAŢIEI 

Gridan Maria, Şcoala Gimnazială 

Prof. Gheţe Nr. 3 Bălăceanca, 
Marieta, prof. Cerni ca 
Dumitru Rada) Şcoala 

Internaţională 

„Clas", Ciofliceni 

Inspectori şcolari 

ISJ Ilfov; 

Toate unităţile 
Inspector şcolar 

de învăţământ 
pentru educaţie 

din judeţul Ilfov 
permanentă ISJ 

Ilfov. 

Numărul 

fişelor/rapoartelor 
Fişe/rapoarte de 

de monitorizare 
monitorizare 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (0)21 317 36 50 

Fax: +40 (0)21 317 36 54 
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,•~NSPECTORATULSCOLAR JUDEŢEAN lfll ILFOV 
MINIS I fRUI EDUCA HI 

l
di ~ziţia un~tăţiil J 

de im ăţămant. 
__.._________.________.________.._____,____ 

Notă: Pc parcursul anului scalar 2022-2023. în conditiile aprobăni unor noi documente legi lativeldocumcnte. de către Ministerul Educaţiei. a unor modificăn în de lă')urarea 
procesului instructiv-educativ. prezentul document va fi amendat/completat/modificat. 

Inspector Şcolar General Adjunct, 
Prof. Cristina PETRE-GIIJ Ă 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 'l, O..'l0722, Bucun.>şti 

Tcl: +.lO (0)21 31i 36 50 
Fax: +40 (0)21317 36 54 
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