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CUPRINS 

 

SECȚIUNEA 1.____________________________________ 

▪ Cadrul legislativ  

▪ Diagnoza mediului intern și extern 

▪ Analiza P.E.S.T.E. 

▪ Analiza S.W.O.T. 

▪ Viziunea, misiunea și obiectivele I.S.J.Dolj 

 

SECȚIUNEA 2.____________________________________ 
 

▪ Evoluția structurii rețelei școlare 
 

SECȚIUNEA 3.____________________________________ 
 

▪ Resursa umană a județului Dolj în contextul descentralizării 

învățământului preuniversitar – indicatori de eficacitate 

▪ Examenul naţional de definitivare în învăţământ–sesiunea2017 

▪ Selecția corpului de metodiști de la nivelul I.S.J. Dolj 

▪ Selecția C.N.E.M.E. 

▪ Proiecte  și programe 

SECȚIUNEA  4.____________________________________ 
 

▪ Inspecția școlară  

▪ Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice 

▪ Învăţământ particular şi alternative educaţionale 

▪ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate și în România 
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▪ Facilitarea accesului pe piața muncii prin consiliere în carieră,de 

orientare școlară și profesională 

▪ Asistența/intervenţia/consilierea psihopedagogică în şcoli 

▪ Admiterea la liceu/ școala profesională (analiza opțiunilor școlare 

ale elevilor de clasa a VIII-a) 

 

SECȚIUNEA  5.____________________________________ 
 

▪ Evoluția  efectivelor de elevi    

▪ Rezultatele    elevilor 

▪ Abandonul școlar în județul Dolj  

▪ Educație permanentă și activități extrașcolare 

SECȚIUNEA 6.____________________________________ 
 

▪ Unități conexe: Casa Corpului Didactic Dolj, Palatul Copiilor, 

C.J.R.A.E. Dolj , Clubul Sportiv Școlar Craiova 

▪ Centrul Județean de Excelență Dolj 

SECȚIUNEA 7.____________________________________ 
 

▪ Programe speciale 

 

SECȚIUNEA 8.____________________________________ 
 

▪ Colaborarea deschisă şi permanentă  cu comunitatea și cu  

mass-media 
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STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DOLJEAN ÎN ANUL ȘCOLAR 

2016/2017 

 

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi 

disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din 

sfera cunoașterii, din economie, din viaţa comunităţii. Mutarea accentului în actul 

educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă pe baza 

nevoilor de dezvoltare personală și umană precum și promovarea educațieiinclusive prin 

cultivareatoleranţei și nediscriminării reprezintă o prioritate a învățământului doljean.  

Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii 

reprezintă pentru învăţământul doljean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în 

acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din 

perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat prin valorificarea 

rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi 

alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-formale sau informale. 
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SECȚIUNEA 1______________________________________ 

CADRUL LEGISLATIV 

 
A. La nivel european: 

➢ Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

➢ Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”);  

➢ Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii 

Europene. 

 

B. La nivel național şi judeţean: 

➢ Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu completările și modificările 

ulterioare;  

➢ Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar, aprobat prin O.M.EN.C.S. nr. 5079/31.08.2016; 

➢ Programul de Guvernare, capitolul 13. Educaţie; 

➢ O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Inspectoratelor Şcolare; 

➢ Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

➢ Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

➢ O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ 

preuniversitar; 

➢ OMECTS nr. 5561/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 767/31.10.2011, cu completările ulterioare(Metodologia privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar); 

➢ Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în 

educaţie; 

➢ Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/; 

➢ Raportul I.S.J. Dolj, privind starea învăţământului în judeţul Dolj în anul şcolar 

2015-2016; 

➢    Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N., M.E.C.T.S, M.E.N.C.Ș. 

  

http://europa.eu/
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C. Documente I.S.J. Dolj  

➢ Planul Managerial al I.S.J. Dolj pentru anul școlar 2016/2017 

➢ Graficul de inspecții, monitorizare și control al I.S.J. Dolj pentru anul școlar 

2016/2017 

➢ Planificarea inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice semestrul I, II la toate 

disciplinele de învățământ. 

Inspectoratul Școlar Județean  Dolj este un serviciu public deconcentrat care acționează 

pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ preuniversitar desfăşurându-și întreaga 

activitate pe baza prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011 şi a actelor administrative 

cu caracter normativ care decurg din executarea prevederilor legii sus-menționate, a ordinelor 

şi instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educației Naționale. 

 

 

Inspectoratul şcolar județean Dolj :  

✓ sprijină dezvoltarea instituțională a unităților de învățământ în condiții de 

competiție, în conformitate cu politica de descentralizare elaborată la nivelul 

sistemului de învățământ;  

✓ controlează, monitorizează şi evaluează implementarea curriculumului național, în 

fiecare unitate de învățământ, calitatea activităţilor de predare-învăţare şi 

respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia 

şcolară.  

✓ promovează educațiainclusivă prin cultivareatoleranţei și nediscriminării  

✓ promovează  principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul 

vieţii 
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DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN ȘI EXTERN 

 
Întreaga activitate a Inspectortului Școlar Județean Dolj, are la bază DIAGNOZA ŞI 

ANALIZA nevoilor educaţionale, realizate prin: 

 

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN: 

 

▪ Cunoaşterea ofertei pieţei economice, a bursei locurilor de muncă în vederea 

armonizării formării şi calificării tinerilor în vederea integrării acestora pe piaţa 

muncii; 

▪ Valorificarea oportunităţilor implementării de proiecte şi parteneriate care să conducă 

la dezvoltarea metodelor şi contextelor de predare şi învăţare necesare pentru a se 

asigura învăţarea permanentă şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi; 

▪ Integrarea noilor tehnologii informaţionale în procesul instructiv-educativ în vederea 

eficientizării managementului clasei de elevi și administrării actului didactic; 

▪ Identificarea şi descrierea comunităţii şi a grupurilor de interes în vederea integrării 

absolvenţilor în societate; 

▪ Extinderea pieţei educaţionale astfel încât aceasta să devină concurenţială în aproape 

toate segmentele sale; 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN: 

▪ Rețeaua  școlară este adaptată la condițiile specifice județului; 

▪ Sprijinirea unităților școlare și consilierea cadrelor didactice în  procesul de proiectare, 

predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional au 

fost realizate prin inspecții; 

▪ Diversificarea resursele curriculare; 

▪ Situaţia resurselor material–financiare poate fi remediată prin aplicarea judicioasă a 

direcţiilor prevăzute în Programul de Guvernare şi accesarea de fonduri europene; 

▪ Oferta educaţională actuală este necesar a fi fundamentată împreună cu partenerii 

sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale a elevilor şi intereselor părinţilor 

acestora, a evaluării sistematice a evoluţiei pieţei muncii. 
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ANALIZA P.E.S.T.E. 

CONTEXT POLITIC  

➢ Politica educațională bazată pe descentralizare 

➢ Flexibilizare și descongestionare pentru o dezvoltare pozitivă a activității 

➢ Deplasarea interesului de la control la evaluare, îndrumare, consiliere 

➢ Pregătirea în domeniul managementului educațional 

➢ Dialogul constructiv între manager și comunitatea locală 

➢ Stimularea educației permanente 

➢ Reforma educației timpurii 

 

CONTEXT ECONOMIC  

➢ Scăderea  potenţialului economic al zonei; 

➢ Dezvoltare  preponderent comercială; 

➢ Insuficienţa  resurselor financiare alocate învăţământului; 

➢ Nivelul  slab al venitului localnicilor; 

➢ Agenții  economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii; 

➢ Lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agenții economici astfel încât implicarea în 

viața școlii să fie mai facilă; 

➢ Politica  de finanţare pe baza de proiecte şi programe a UE. 

 

CONTEXT SOCIAL  

➢ Şomaj  ridicat; 

➢ Nivel de trai scăzut; 

➢ Plecarea părinţilor la muncă în străinătate, mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau 

vecinilor; 

➢ Influenţa  nu totdeauna pozitivă a mass-mediei; 

➢ Imaginea deformată asupra educaţiei, care nu este văzută ca un mijloc de promovare 

socială şi economică; 

➢ Asistenţa  socială precară; 

➢ Oportunitatea  unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene; 

➢ Scăăderea  populaţiei şcolare; 

 

 



 

 
 

10 

CONTEXT INFORMAȚIONAL ȘI TEHNOLOGIC 

➢ Oportunitatea introducerii calculatoarelor și accesul la internet în unitățile școlare 

➢ Pătrunderea  tehnologiei moderne întâmpină dificultăţi financiare; 

➢ Unităţile şcolare nu dezvoltă suficient servicii de educare a adulţilor pe domenii de 

activitate; 

➢ Interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării 

relaţiilor interinstituţionale. 

➢  

CONTEXT ECOLOGIC 

➢ Existența indicatorilor de poluare ridicați cu efecte asupra stării generale de 

sănătate a populației. 

➢ Implementarea unor programe de educație ecologică și civică inițiate de unele 

unități școlare. 

Analiza S.W.O.T.: 
 

Puncte tari: 

➢ Personal didactic cu o bună pregătire 

profesională/de specialitate; 

➢ 100% dintre ocupanţii funcţiilor de 

conducere, de îndrumare şi control din judeţul 

Dolj sunt experţi în management educaţional; 

➢ Prezența elevilor capabili de performanţă la 

Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj; 

➢ Experienţa Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Dolj în implementarea proiectelor europene 

cu finanţare externă, nerambursabilă; 

➢ Participarea unui număr mare de cadre 

didactice la stagiile de formare în 

problematica reformei procesului educaţional;  

➢ Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi 

la concursurile şi olimpiadele naţionale şi 

internaţionale; 

➢ Existenţa unor unităţi şcolare cu 

promovabilitate 100% la examene; 

➢ Absolvenţi ai învăţământului preuniversitar 

de stat integraţi profesional şi social; 

➢ Elaborarea de către şcolile IPT, comunitatea 

locală şi instituţiile abilitate a unor prognoze 

privind dinamica pieţei locale a muncii, având 

în vedere o perspectivă de cel puţin 2-5 ani, în 

Puncte slabe: 

➢ Colaborarea slabă a părinţilor cu 

şcoala, în special în unităţile de 

învăţământ liceal şi în unităţile de 

învăţământ din mediul rural; 

➢ Absenteismul în rândul elevilor şi 

abandonul şcolar; 

➢ Existenţa unor unităţi şcolare cu 

promovabilitate foarte scăzută la 

examenele naţionale; 

➢ Insuficienta documentare şi 

preocupare pentru obţinerea de 

fonduri nerambursabile a unor 

unităţi şcolare; 

➢ Insuficienta preocupare şi 

colaborare în vederea identificării 

resurselor extrabugetare; 

➢ Necorelarea fondului de carte al 

bibliotecilor cu noile programe şi 

manuale şcolare; 

➢ Flux informaţional discontinuu 

între manager, cadre didactice şi 

părinţi sau între cadre didactice, 

elevi şi părinţi; 
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vederea unei mai bune proiectări a ofertei 

educaţionale; 

➢ Introducerea unui sistem de asigurare a    

calităţii la nivelul şcolilor IPT; 

➢ Existenţa unor şcoli la nivelul judeţului care 

au beneficiat de dotarea laboratoarelor IT. 

➢ Manifestarea unui interes deosebit pentru 

angrenarea şcolilor în proiecte educaţionale la nivel 

naţional şi internaţional; 

➢ Dotarea tuturor unităţilor şcolare cu câte o 

reţea de calculatoare şi un server şi conectarea 

acestora la INTERNET; 

➢ Existenţa bibliotecilor şi a fondului de carte 

şcolară înnoit în toate unităţile şcolare, precum şi 

organizarea a 26 de centre de documentare şi 

informare funcţionale; 

➢ Preocuparea conducerii unităţilor şcolare 

pentru  întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale; 

➢ Exploatarea eficientă a resursei de timp în 

respectarea programelor;  

➢ Pregătirea suplimentară a elevilor; 

➢ Implicarea în actul decizional a unui număr 

mare de cadre didactice; 

➢ O colaborare eficientă cu familia, privită ca 

principal partener educaţional; 

➢ Preocuparea personalului din învăţământ 

pentru inovare, pentru diseminare de bune practici, 

pentru publicarea de articole, participarea la 

simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de 

experienţă; 

➢ Asigurarea unei comunicări eficiente cu 

unităţile şcolare, prin utilizarea site-ului ISJ; 

➢ Popularizarea activităţilor Inspectoratului 

Şcolar prin apariţii frecvente în presa mass – media 

locală şi naţională; 

➢ Uzura fizică şi morală a unei părţi 

din materialul didactic existent în 

şcoli; 

➢ Deficienţe în funcţionarea culturii 

organizaţionale de tip reţea; 

➢ Prezenţa formalismului în 

activitatea Consiliilor de 

Administraţie, a Consiliilor 

Profesorale, a celorlalte comisii 

constituite la nivelul unităţilor 

şcolare; 

➢ Prezenţa sporadică în şcoli a 

personalului calificat în consilierea 

copiilor cu nevoi speciale; 

➢ Incadrarea la nivelul mediei pe ţară 

în ceea ce priveşte rezultatele 

elevilor la Examenele naţionale; 

➢ Un site neoptimizat în raport cu 

noile cerințe de design; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunităţi: 

➢ Caracterul de prioritate naţională al 

învăţământului; 

➢ Existenţa unui cadru legislativ specific în 

domeniul învăţământului; 

➢ Posibilitatea implicării în programe de 

cooperare naţionale şi internaţionale; 

➢ Creşterea calităţii parteneriatului social, a 

iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

Ameninţări: 

➢ Migrarea cadrelor didactice 

absolvente către domenii mai bine plătite; 

➢ Scăderea populaţiei şcolare, cu 

implicaţii asupra normării personalului 

didactic şi a reţelei şcolare; 

➢ Posibilitatea creşterii ratei 

abandonului şcolar  

➢ Existenţa predării în clase 
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dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare; 

➢ Lărgirea ofertei de formare continuă a 

personalului didactic, prin implicarea unor furnizori 

de formare - O.N.G.-uri- ce au obţinut fonduri 

nerambursabile în acest sens; 

➢ Existenţa multor surse de informare şi de 

formare a cadrelor didactice; 

➢ Buna colaborare între Instituţia Prefectului, 

Consiliul Judeţean, I.S.J. şi C.C.D.; 

➢ Creşterea gradului de autonomie instituţională 

a şcolii; 

➢ Accentuarea rolului parteneriatelor în 

dezvoltarea unităţilor şcolare; 

➢ Continuarea dotării cu mijloace moderne de 

învăţământ prin intermediul comunităţii locale; 

➢ Găsirea resurselor financiare extrabugetare 

pentru dotarea şi utilarea unităţilor prin contracte de 

sponsorizare şi parteneriate specifice; 

➢ Asigurarea finanţării obligatorii de către 

comunităţile locale în vederea accesării de fonduri 

nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii sau 

a resursei umane; 

simultane; 
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PRIORITĂȚI  

PRIVIND ACTIVITATEA I.S.J. DOLJ 

 
Asigurarea calității procesului instructiv educativ 

 

Intărirea capacității instituționale a unităților de învățământ 

 

Dezvoltarea parteneriatului școală – părinți-comunitate locală 

 

Monitorizarea, prevenirea și reducerea absențelor, a părăsirii 

timpurii a sistemului de educație 

Diminuarea și prevenirea violenței în unitățile de învățământ 
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VIZIUNEA, MISIUNEA ȘI  OBIECTIVELE I.S.J. DOLJ 

 

 

VIZIUNEA 
 

„Învățământul doljean - un învățământ flexibil și deschis, competitiv pe piața  

europeană!” 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNEA 

Inspectoratul Şcolar Județean Dolj susţine asigurarea unui învăţământ de 

calitate la standarde europene care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale 

comunităţii.I.S.J. Dolj își propune să asigure servicii educaţionale de calitate, pentru 

a dezvolta în rândul tinerilor abilităţi antreprenoriale şi competenţe cheie, în scopul 

formării unor personalități armonioase, cu gândire autonomă, critică şi creativă şi cu 

un sistem de valori civice, morale, culturale şi personale autentice. 
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OBIECTIVELE  

INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 

 

 

Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii 
pentru o societate bazată pe cunoaştere. 

 

 

 
Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi 
relevant compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la 
educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate 
socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii 
rezultatelor elevilor. 
 

 

 

 
Dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare profesională din 
cadrul învăţământului profesional şi tehnic în vederea facilitării 
integrării elevilor pe piața muncii conform abilităților acestora și 
motivației lor intrinseci. 
 

 

 

 
Îmbunătățirea sistemului şi procesului educaţional din 
perspective educaţiei permanente şi valorificarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii. 
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ȚINTELE STRATEGICE ȘI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE 

 

Țintele strategice au fost fixate pentru 

perioada 2015-2019  în directă corelare cu 

punctele slabe identificate, dar și cu tendințele 

și obiectivele europene asumate de România 

în perioada următoare: 

 

I: Reproiectarea sistemului de management educațional la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj și a celor patru componente majore ale acestuia (decizional, 

informațional, organizatoric, metodologic), pe baze metodologice riguroase: 

➢ Asigurarea condițiilor favorabile pentru amplificarea autonomiei decizionale și 

operaționale la nivel de școală. 

 

II:Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în 

sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune. Asigurarea 

caracterului stimulativ şi motivaţional al inspecţiei şcolare: 

 

➢ Corelarea strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar doljean cu strategia 

M.E.N. şi cu Programul de Guvernare; 

➢ Optimizarea activităţilor manageriale prin aplicarea corectă, rapidă, a modificărilor 

legislative, a regulamentelor în vigoare și a ordinelor M.E.N.;  

➢ Asigurarea coerenţei manageriale prin diagnoză, prin proiectare managerială, prin 

elaborare de proceduri pentru implementarea programelor educaţionale / remediale / 

financiare etc., prin derularea proiectelor și prin eficientizarea grupurilor de lucru; 

➢ Evaluarea periodică a personalului de conducere, a personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul unităţilor şcolare, 

conform fişelor de evaluare, în vederea atingerii performanţelor la nivelul fiecărei 

unităţi; 

➢ Proiectarea inspecţiilor şcolare în acord cu obiectivele prioritare formulate de către 

M.E.N. şi cu dezideratul monitorizării corecte, prin aplicarea unitară a instrumentelor 

de măsurare / evaluare a eficienţei de sistem şi de proces, a rezultatelor şi calităţii 

acestora; 
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➢ Asigurarea educaţiei de bază prin eficientizarea activităţii de învăţare şi formarea 

competenţelor; 

➢ Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor, în scopul îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare;  

 

III: Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și racordarea acestuia la piața 

muncii; 

➢ Adaptarea Planului de școlarizare, a capacităţii de şcolarizare şi a conţinuturilor 

învăţării la nevoile de dezvoltare economică şi socială, la  nivel local, judeţean, 

regional şi naţional; 

➢ Diversificarea ofertelor CDŞ/CDL și consilierea şcolilor în elaborarea propriilor oferte 

educaţionale. 

➢ Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei 

de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării evoluţiei 

pieţei muncii, în conformitate cu PRAO, PRAI şi PLAI;  

➢  Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, 

naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi 

complementare şi alternative de învăţare; 

 

IV: Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul 

judeţului Dolj, prin reducerea ratei de părăsire timpurie a scolii, sporirea accesului la 

educaţia de calitate, asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor: 

 

➢ Prevenirea ratei de părăsire timpurie a școlii, în vederea creşterii gradului de 

participare la educaţie, prin sporirea accesului la educaţia de calitate a copiilor de 

vârstă preşcolară/şcolară, prin  

➢ asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii de şanse (reducerea 

absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violenţă, 

creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar etc.). 

 

➢ Derularea programelor pentru grupurile vulnerabile, pentru cei care au părăsit timpuriu 

şcoala ( „A doua şansă”), a programului național – Fiecare copil în grădiniță şi a 

programelor de educaţie complementară (educaţia pentru sănătate, educaţia pentru 
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securitate personală, educaţia ecologică, educaţia pentru dezvoltare comunitară şi 

cetăţenie democratică, educaţia inter şi multiculturală; 

➢ Adaptarea curriculumului  la dispoziţia şcolii; 

➢ Promovarea educaţiei incluzive în vederea antrenării tuturor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale în activităţi instructiv-educative; 
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SECȚIUNEA 2___________________________________________ 

 

REȚEAUA ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI DOLJ  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția structurii rețelei școlare  

 
a) Învățământ de masă: 

 Față de anul școlar 2015-2016 rețeaua școlară în anul școlar 2016-2017 nu a suferit 

modificări majore. În ceea ce privește  numărul unităților cu personalitate juridică, acesta se 

prezintă după cum urmează, după cum urmează: 187 de unități cu personalitate juridică, din 

care: 21 unități de învățământ de nivel preșcolar; 120 unități de învățământ de nivel 

gimnazial; 42 unități de învățământ de nivel liceal; 3 unități de învățământ de nivel 

profesional, 1 centru de excelență. 

 Numărul structurilor arondate în anul școlar 2016-2017: 381 unități, din care: 241 

unități de învățământ de nivel preșcolar; 90 unități de învățământ de nivel primar; 50 unități 

de învățământ de nivel gimnazial. 

 b) Învățământ special: 

 La nivelul unităților de învățământ special, rețeaua școlară nu a suferit modificări, 

funcționând astfel: 4  unități cu personalitate juridică, din care: 2 unități de învățământ de 

nivel gimnazial; 1 unitate de învățământ de nivel liceal; 1 unitate de învățământ de nivel 

profesional. 

c) Învățământ particular: 

 Dacă în anul școlar 2015-2016 au funcționat 18  unități cu personalitate juridică, din 

care: 7 unități de învățământ de nivel preșcolar; 1 unitate de învățământ de nivel primar; 1 

unitate de învățământ de nivel gimnazial; 1 unitate de învățământ de nivel liceal; 9 unități de 
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învățământ de nivel postliceal, în anul școlar 2016-2017 au funcționat 20  unități cu 

personalitate juridică, din care: 6 unități de învățământ de nivel preșcolar;  1 unitate de 

învățământ de nivel primar; 1 unitate de învățământ de nivel gimnazial; 1 unitate de 

învățământ de nivel liceal; 11 unități de învățământ de nivel postliceal. 

 

Unități de învățământ 

cu personalitate juridică / structuri / zone pentru anul școlar 2016-2017 

 

Unități de învățământ preuniversitar de stat 

- unități de învățământ cu  P.J.  

 An școlar 

2016-2017 

Număr total de unități cu P.J. 191 

Număr total de unități de învățământ cu P.J. (fără 

I.S.J., C.C.D.,  C.J.R.A.E.,  C.S.S., Palatul Copiilor) 

187 

Număr de unități ( cu P.J.) pe unități 

Grădinițe 21 

Școli Gimnaziale 120 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 42 

Învățământ special 4 

Școli Profesionale 3 

Alte unități (I.S.J., C.C.D.,  C.J.R.A.E.,  C.S.S., 

Palatul Copiilor) 

5 

Centrul de Excelență 1 

 

- unități de învățământ cu/fără  P.J. 

Unități de învățământ An școlar 

2016-2017 

Număr total de unități 578 

Număr total de unități cu P.J. 191 

Număr total de unități de învățământ cu P.J. (fără 

I.S.J., C.C.D.,  C.J.R.A.E.,  C.S.S., Palatul Copiilor) 

187 

Număr total de structuri arondate 381 

Număr de unități structuri arondate pe niveluri 

Grădinițe 241 

Școli Primare 90 

Școli Gimnaziale 50 

Licee /Colegii - 

Cluburi ale copiilor 7 
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Unități de învățământ preuniversitar particular 
 

 An școlar 

2016-2017 

Număr total de unități cu P.J. 20 

Număr de unități ( cu P.J.) pe unități 

Grădinițe 6 

Școli Primare 1 

Școli Gimnaziale 1 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 1 

Școli Postliceale 11 
 

 

Efective de elevi – învățământul de masă 

 
 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ Număr  preșcolari /elevi 

1 Învățământ Preșcolar 15691 

2 Învățământ Primar 26163 

3 Învățământ Gimnazial  21508 

4 Învățământ Liceal 20834 

5 Învățământ Profesional 2501 

6 Învățământ Postliceal 2988 

7 

 

 

Club sportiv școlar 1278 

- unități independente 656 

- secții 622 

 
 

 

Efective de elevi – învățământul special 
 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ Număr preșcolari /elevi 

1 Învățământ Preșcolar 31 

2 Învățământ Primar 145 

3 Învățământ Gimnazial  195 

4 Învățământ Liceal 138 

5 Învățământ Profesional 78 

6 Învățământ Postliceal 31 
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Planul de Școlarizare 2016-2017 

 

Învățământ preuniversitar de stat 

 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ PLAN 

2016-2017 

REALIZAT 

2016-2017 

1  Învățământ Preșcolar – număr total locuri 

din care: 

16340 15691 

Locuri în grădinițe cu program normal 10515 10151 

Locuri în grădinițe cu program prelungit 5825 5540 

2 Învățământ Primar – număr total locuri din 

care: 

26479 26163 

Locuri pentru învățământ de zi 26345 26029 

Locuri pentru învățământ cu frecvență 

redusă 

0 0 

Locuri pentru învățământ „șansa a doua” 134 134 

3 Învățământ Gimnazial – număr total locuri 

din care: 

23104 21508 

Locuri pentru învățământ de zi 22900 21394 

Locuri pentru învățământ cu frecvență 

redusă 

114 114 

Locuri pentru învățământ „șansa a doua” 90 85 

4 Învățământ de artă – număr total locuri 

(primar și gimnazial) 

412 412 

5 Învățământ gimnazial sportiv - număr total 

locuri (gimnazial) 

416 417 

6 Cluburi Sportive Școlare – număr total 

locuri 

1278 1278 

7 Învățământ special – număr total locuri, 

din care: 

469 371 

Educație timpurie – număr total locuri 

(grădinițe) 

30 31 

Învățământul primar și gimnazial – număr 

total locuri 

439 340 
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FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a IX-a zi 

 

PLAN 2016-2017 

clasa a IX-a zi  

REALIZAT 2016-

2017 clasa a IX-a zi 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi 

Total cls. a IX-a zi, din 

care: 

161 4508 159 4271 

1) Filiera teoretică, total, 

din care: 

82 2296 82 2291 

profil real 50 1400 50 1387 

profil umanist 32 896 32 904 

2) Filiera tehnologică, 

total, din care: 

66 1848 64 1632 

profil tehnic 35 980 33 799 

profil servicii 23 644 23 617 

profil resurse naturale și 

protecția mediului 

8 224 8 216 

3)Filiera vocațională, 

total, din care: 

13 364 13 368 

profil sportiv 6 168 6 163 

profil teologic 2 56 2 48 

profil pedagogic 2 56 2 56 

profil arte vizuale 2 56 2 55 

Profil muzică 1 28 1 26 

 

0
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ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREȘCOLAR –

NUMĂR 
TOTAL 

LOCURI DIN 
CARE:

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PRIMAR –
NUMĂR 
TOTAL 

LOCURI DIN 
CARE:

ÎNVĂȚĂMÂNT 
GIMNAZIAL –

NUMĂR 
TOTAL 

LOCURI DIN 
CARE:

ÎNVĂȚĂMÂNT 
DE ARTĂ –

NUMĂR 
TOTAL 
LOCURI 

(PRIMAR ȘI 
GIMNAZIAL)

ÎNVĂȚĂMÂNT 
GIMNAZIAL 
SPORTIV -
NUMĂR 
TOTAL 
LOCURI 

(GIMNAZIAL)

CLUBURI 
SPORTIVE 
ȘCOLARE –

NUMĂR 
TOTAL 
LOCURI

ÎNVĂȚĂMÂNT 
SPECIAL –
NUMĂR 
TOTAL 

LOCURI, DIN 
CARE:

1 2 3 4 5 6 7

16340

26479 23104

412 416 1278 469

PLAN 2016-2017
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FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a IX-a  seral  

 

PLAN 2016-2017 

clasa a IX-a seral  

REALIZAT 2016-

2017 clasa a IX-a 

seral 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi 

Total cls. a IX-a zi, din 

care: 

9 252 9 270 

1) Filiera teoretică, total, 

din care: 

 

 

   

profil real     

profil umanist     

2) Filiera tehnologică, 

total, din care: 

9 252 9 270 

profil tehnic 8 224 8 242 

profil servicii 1 28 1 28 

profil resurse naturale și 

protecția mediului 

    

 

 

FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a IX-a frecvență 

redusă 

 

PLAN 2016-2017 

clasa a IX-a 

frecvență redusă 

REALIZAT 2016-

2017 clasa a IX-a 

frecvență redusă 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi 

Total cls. a IX-a zi, din 

care: 

3 84 3 79 

1) Filiera teoretică, total, 

din care: 

3 84 3 79 

profil real     

profil umanist 3 84 3 79 

2) Filiera tehnologică, 

total, din care: 

    

profil tehnic     

profil servicii     

profil resurse naturale și 

protecția mediului 
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FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a XI-a seral 

 

PLAN 2016-2017 REALIZAT 2016-2017 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. Elevi 

Filiera tehnologică, total, din 

care: 

19 532 19 466 

profil tehnic 16 448 16 404 

profil servicii 1 28 1 15 

profil resurse naturale și 

protecția mediului 

2 56 2 47 

 

 

  

Învățământ 

postliceal/domenii 

Învățământ postliceal – zi 

 

Învățământ de masă( ZI) 

PLAN 2016-2017 REALIZAT 2016-2017 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. Elevi 

Total, din care: 42 1176 41 1236 

Mecanică 2 56 2 59 

Informatică 6 168 6 182 

Electronică automatizări 7 196 7 206 

Energetică     

Construcții, instalații și 

lucrări publice 

1 280 1 259 

Transporturi 10 252 9 267 

Fabricarea produselor din 

lemn 

    

Silvicultură     

Agricultură     

Industrie alimentară 1 28 1 33 

Protecția mediului 1 28 1 39 

Servicii 1 28 1 29 

Comerț 1 28 1 29 

Turism și alimentație 3 84 3 83 

Textile – pielărie 1 28 1 34 

Producție media     

Economic 2 56 2 67 

Estetica și igiena corpului 

omenesc 

1 28 1 40 

Sănătate și asistență 

pedagogică 

5 140 5 141 

Sportiv      
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Învățământ 

postliceal/domenii 

Învățământ postliceal – școli de 

maiștri zi 

 

Învățământ de masă(zi) 

PLAN 2016-2017 REALIZAT  

2016-2017 

Nr. cls Nr. elevi Nr. 

cls 

Nr. Elevi 

Total, din care: 2 56 2 62 

Mecanic  1 28 1 31 

Electric 1 28 1 31 

 

 

 

Învățământ 

postliceal/domenii 

Învățământ postliceal – școli de 

maiștri seral 

 

Învățământ de masă(seral) 

PLAN 2016-2017 REALIZAT  

2016-2017 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. Elevi 

Total, din care: 7 196 7 215 

Mecanic  1 28 1 35 

Electric 2 56 2 69 

Construcții, instalații și 

lucrări publice 

3 84 3 82 

Transporturi  1 28 1 29 

 

Învățământ profesional - stagii de pregătire 
 

Domeniul pregătirii 

de bază 

Învățământul profesional cu 

durată de 3 ani 

Stagiile de pregătire practică 

PLAN  

2016-2017 

REALIZAT 

2016-2017 

PLAN  

2016-2017 

REALIZAT 

2016-2017 

Nr. 

cls 

Nr. 

elevi 

Nr. 

cls 

Nr. 

elevi 

Nr. 

cls 

Nr. 

elevi 

Nr. 

cls 

Nr. 

Elevi 

Total 42 1176 39 926 2 56 1 22 

Mecanică 14,5 406 14,5 381 2 56 1 22 

Electromecanică 2 56 2 47     

Electronică 

automatizări 

- - - -     

Electric 5,5 154 5,5 124     

Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

2 56 2 32     

Agricultură 6 168 6 139     

Silvicultură 1 28 1 19     

Comerț 2 56 1 17     
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Turism și alimentație 7 196 7 167     

Industrie alimentară 1 28 - -     

Industrie textilă și 

pielărie 

2 56 - -     

 

 

FILIERA/ 

PROFILUL 

Învățământ special - clasa a IX-a ZI  

PLAN 2016-2017 REALIZAT 2016-

2017 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. Elevi 

Total clasa a IX-a ZI, din care : 3 36 3 25 

Filiera teoretică, total, din care: 1 12 1 12 

Profil real  1 12 1 12 

Filiera teoretică, total, din care: 2 24 2 13 

Profil tehnic  2 24 2 13 

 

Învățământ special - învățământ profesional cu durată 3 ani  
 

Domeniul pregătirii de bază PLAN 2016-2017 REALIZAT 2016-

2017 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. Elevi 

Total  2 24 2 16 

Mecanică 1 12 1 9 

Industrie textilă și pielărie 1 12 1 7 

 

Învățământ special - stagii de pregătire practică  

 
Domeniul pregătirii de bază PLAN 2016-2017 REALIZAT 2016-

2017 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. Elevi 

Total  2 24 2 21 

Mecanică 1 12 1 13 

Industrie textilă și pielărie 1 12 1 8 
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SECȚIUNEA 3___________________________________________ 
 

RESURSA UMANĂ A JUDEȚULUI DOLJ 

 
Resursa umană în contextul descentralizării învățământului preuniversitar – 

indicatori de eficacitate 

 Personalul didactic 

 În învățământul preuniversitar din județul Dolj în anul școlar 2016-2017 au fost 

cuprinse în categoriile personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic un 

număr de 9174,00 posturi din care:  

- 6071,50 în mediul urban și  

- 3102,50 în mediul rural. 

Numărul total de posturi didactice pe cele trei forme de finanțare (Consiliul Local, Consiliul 

Județean și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) este de 7794,25 din care: 

- 4873,75 în mediul urban și  

- 2920,50 în mediul rural. 
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Personalul didactic auxiliar 

Numărul total de posturi pentru personalul didactic auxiliar pe cele trei forme de finanțare 

(Consiliul Local, Consiliul Județean și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) 

este de 1085,00 din care: 

- 724 în mediul urban și  

- 361 în mediul rural. 

 

 
 

 

Din totalul de 1085 posturi repartizarea în funcție de modalitatea de ocupare este următoarea: 

- 1017 posturi constituite ca normă de bază  

- 25 posturi ocupate la cumul 

- 8,50 posturi ocupate la plata cu ora 

- 34,50 posturi vacante 

 

 

 

Personalul nedidactic 

Numărul total de posturi pentru personalul nedidactic pe cele trei forme de finanțare 

(Consiliul Local, Consiliul Județean și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) 

este de 1398,75 din care 

- 983 în mediul urban și  

- 415,75 în mediul rural. 
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Din totalul de 1398,75 posturi repartizarea în funcție de modalitatea de ocupare este 

următoarea: 

- 1313,25 posturi constituite ca normă de bază  

- 7 posturi ocupate la plata cu ora 

- 78,50 posturi vacante 

 

Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare/grad de acoperire a 

posturilor  

 Numărul de profesori care au funcționat în funcție de nivel/ciclu este: 

- 995 de profesori pentru ciclul preșcolar  

- 1685 de profesori pentru ciclul primar (clasele 0-IV) 

- 4058 de profesori pentru ciclul gimnazial și liceal/profesional (clasele V-XIII) 

 

 

 
Raportul număr elevi/număr cadre didactice, pe fiecare nivel/ciclu de învățământ se 

încadrează în media națională, cu un deficit pentru învățământul secundar și este următorul: 
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- 17,25 % elevi/profesor învățământ preprimar 

- 14,24 % elevi/profesor învățământ primar 

- 10,84 % elevi/profesor învățământ gimnazial și liceal (inclusive clasele de vocațional 

și învățământ special) 

 

 Cadre didactice/număr de posturi, pe medii de rezidență 

Numărul total de posturi didactice: 6709,25 din care: 

- 4322,63 în mediul urban și  

- 2386,62 în mediul rural. 

 

Număr cadre didactice calificate/necalificate 

Din numărul total de posturi didactice 6709,25 numărul cadrelor didactice în curs de 

calificare/ necalificate este următorul: 

Cadre didactice cu alte studii decât cele necesare postului/catedrei: 

- 7 în mediul urban și  

- 1 în mediul rural. 

Cu studii medii (majoritari pentru limba rromani): 

- 3 în mediul urban și  

- 9 în mediul rural. 

 

Titulari și suplinitori 

Din numărul total de posturi didactice 6709,25 numărul cadrelor didactice titulare, pe 

medii de rezidență încadrați cu norma de bază este următorul: 

Titulari încadrați în norma de bază 5470,86 din care: 

- 3569,51 în mediul urban și 1901,35 în mediul rural. 
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Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare 2016, 2015, 2014, 

2013, 2012, 2011 sau 2010 cu note/medii minim 5 (cinci), angajate pe perioada determinata 

cu norma de baza sau pe fractiune de norma 724,82 din care: 

- 361,71 în mediul urban și  

- 363,11 în mediul rural. 

 

 
 

 

Număr norme didactice în regim de plata cu ora 

Titulari încadrați peste norma de bază în regim de plată cu ora 354,49 din care: 

- 269,12 în mediul urban și  

- 85,37 în mediul rural. 

Cadre didactice calificate angajate pe perioada determinată încadrate peste norma de bază în 

regim de plata cu ora64,06 din care: 

- 48,59 în mediul urban și  

- 15,47 în mediul rural. 

Personal didactic calificat asociat angajat în alte domenii de activitate, încadrat în regim de 

plata cu ora 47,40 din care: 

- 41,93 în mediul urban și  

- 5,47 în mediul rural. 

Personal didactic calificat pensionat incadrat in regim de plata cu ora 24,44 din care: 

- 20,20 în mediul urban și  

- 4, 24 în mediul rural. 
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titularizare
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Aspecte legate de acoperirea cu personal didactic la anumite discipline 

La nivelul județului Dolj există un grad mare de acoperire al posturilor didactice cu 

cadre didactice titulare (86,82%) majoritatea posturilor vacante existente fiind acoperite cu 

cadre didactice calificate (candidați cu nota la concursul unic de ocupare al posturilor din 

învățământul preuniversitar). 

Discipline unde se înregistrează un număr deficitar de cadre didactice sunt : Educație 

plastică, Educație muzicală, Muzică instrumentală (vocațional arte) și Limba rromani. 

Catedrele de muzică instrumentală (vocațional arte) sunt ocupate de către personalul 

didactic asociat angajat al Filaromicii Oltenia, iar la limba rromani anual se susține concurs 

pentru necalificați pentru ocuparea acestor catedre. 

 

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se 

organizează conform Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 

5739/14.11.2016, fiind deafășurate până în prezent: 

 

Constituirea comisiei județenede mobilitate a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar general:  09.01.2017. 

 

Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a 

personalului didactic titular  

 Au fost revizuite un număr de 18 decizii de repartizare  

 

 Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic 

titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-

evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea 

cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru 

anul școlar 2017-2018:  

 Au fost revizuite un număr de 35 decizii de întregire a normei didactice  

 Nu au existat cazuri pentru transfer conform art. 48 alin. (2) din Metodologie  

 Dupa constituirea normelor titularilor au fost introduse in aplicatia TITULARIZARE 

2017 un numar de  

  Posturi/catedre/fractiuni ore vacante:    850 

  Posturi/catedre/fractiuni ore rezervate:    378 
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   din care 

  Posturi/catedre complete, vacante, viabile 4 ani:   107 

 

 Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare 

la data de 1 septembrie 2017 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în 

funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 

2017: 

 Numar de pensionari la 01.09.2017 :     219 

 Numar de cereri pentru continuarea activitatii:   151 

 Numar de cereri aprobate/avizate:     139 

 

 Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului 

didactic titular la nivelul inspectoratului școlar: 

 Numar de candidati pentru completarea normei:   78 

 Numar de candidati rezolvati pe perioada determinata:  58 

 Numar de candidati rezolvati pe perioada nedeterminata:  20 

 

 Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de 

activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de 

învățământ:  

 Numar de candidati pentru restrangere de activitate: 42 candidati /55 discipline 

(10 candidati cu mai multe dosare) din care 41 titulari in DJ si  1 titular in GJ 

 Numar de contestatii la punctajul acordat:       2 

 

 Pretransferarea personalului didactic titular in baza acordurilor consimtite: 

 Numar de candidati (unii au depus dosare la mai multe discipline): 356 

 Numar de candidati pretransferati in baza acordurilor:   191 

 Numar de candidati pretransferati prin schimb consimțit:   19 

 

Repartizarea cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă 

pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 

 Numar de candidati care au depus dosare în vederea titularizării:  39 

 Numar de candidati soluționați conf. Art. 253 din Legea 1/2011:  33 
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Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, 

care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani 

vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul școlar 2017-2018:  

 Numar de candidati care au depus dosare în vederea revenirii în activitate: 2 

 Numar de candidati soluționați:       2 

 

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 

2017-2018, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de 

repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, 

respectiv 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, 

pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 60 din 

Metodologie:  

 Numar de candidati care au depus dosare în vederea prelungirii activității: 296 

 Numar de candidati soluționați:         96 

 

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:  

 Număr de centre de examen:       4 

1. Colegiul Tehnic „CD Nenitescu” Craiova 

2. Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

3. Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 

4. Colegiul Național Pedagogic “St. Velovan” Craiova 

Număr de posturi/catedre/ore afișate pentru concurs:   882 

 din care:  posturi/catedre complete:    296 

   posturi/catedre titularizabile:    36 

Numar de candidati înscriși la concurs:     1097 

 Numar de candidati admiși la examenul scris:    1028 

   Candidați absenți:      176 

   Candidați retrași:       99 

 Număr lucrări trimise spre corectură (în 10 centre de evaluare):   751 

  Lucrări anulate:        3 
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  Lucrări evaluate cu note de 10:          6 

  Lucrări evaluate cu note între 7,00 și 9,99:     372 

  Lucrări evaluate cu note între 5,00 și 6,99:     209 

  Lucrări evaluate cu note sub 5:      161 

Procent promovabilitate după evaluarea inițială:   78,16% 

 

 Număr de contestații depuse:      144 

  Contestații admise în plus:      98 

  Contestații admise în minus:      41 

Cele mai mari diferențe după contestații au fost înregistrate la limba latina (de la 4,55 

la7,00) și la limba engleză (de la 7,40 la 4,55). 

  Situația după contestații: 

Lucrări evaluate cu note de 10:          6 

  Lucrări evaluate cu note între 7,00 și 9,99:     382 

  Lucrări evaluate cu note între 5,00 și 6,99:     210 

  Lucrări evaluate cu note sub 5:      150 

 

Procent promovabilitate după contestații:    79,94% 

 

La repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia 

specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, din 

data de 26 iulie 2017 au fost repartizate un număr de 11 cadre didactice din care numai 7 

cadre didactice au gradul didactic definitiv, pentru acestea încheindu-se de către unitatea de 

învățământ contract de muncă pe perioadă nedeterminata, celelalte 4 cadre didactice încheind 

un contract de muncă pe perioadă determinată, urmând ca după ce promovează examenul de 

definitivare în învățământ (ce poate fi dat de 3 ori în cinci ani de la angajarea în învățământ) 

consiliul de administrație al unității unde a fost repartizat să aprobe modificarea contractului 

din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. 
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Examenul naţional de definitivare în învăţământ–sesiunea2017 

 
 

 

Examenul naţional de definitivare în 

învăţământ–sesiunea2017 s-a desfășurat în 

baza prevederilor O.M.E.N.C.Ș nr. 5087 / 

31.08. 2016 privind aprobarea  Metodologiei 

de organizare și desfășurare a examenului 

național de definitivare în învățământ și a 

O.M.E.N.C.Ș nr. 5223/19.09.2016 privind 

aprobarea Calendarului de organizare și 

desfășurare a examenului de definitivare în 

învățământ în anul școlar 2016-2017. 

 

DATE STATISTICE:  

• Număr candidați înscriși : 164 

• Număr candidați validați (cu drept de participare la examenul de definitivare în 

învățământ): 138 

• Număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul examenului: 133 

• Număr candidați retrași în timpul probei scrise: 22 (din care 22din motive 

personale și 0 din motive medicale) 

• Număr candidați eliminați de la proba scrisă: 0 

• Număr număr teze predate: 111 

• Număr discipline de examen: 27 

 

 

Centrul de Examen: Colegiul Național ” Frații Buzești”,Craiova 

 

 

 
Nr.crt Proba de concurs Admis Respins Total 

general 

Procent 

peste 8 

1 ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / 

EDUCATIE VIZUALA) (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

1   1 100,00% 

2 BIOLOGIE (SPECIALITATE SI METODICA 

PREDARII ACESTEIA) 

3   3 100,00% 

3 CHIMIE (SPECIALITATE SI METODICA 

PREDARII ACESTEIA) 

1 1 2 50,00% 

4 CHIMIE INDUSTRIALA (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

1   1 100,00% 
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5 CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 

(SPECIALITATE SI METODICA PREDARII 

ACESTEIA) 

  1 1 0,00% 

6 CULTURA CIVICA (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

  1 1 0,00% 

7 ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 

(SPECIALITATE SI METODICA PREDARII 

ACESTEIA) 

  1 1 0,00% 

8 EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

(SPECIALITATE SI METODICA PREDARII 

ACESTEIA) 

13 11 24 54,17% 

9 EDUCATIE MUZICALA SI STUDII 

MUZICALE TEORETICE (SPECIALITATE 

SI METODICA PREDARII ACESTEIA) 

  1 1 0,00% 

10 EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA 

(ARTA VOCALA, MUZICA 

INSTRUMENTALA) (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

  1 1 0,00% 

11 FIZICA (SPECIALITATE SI METODICA 

PREDARII ACESTEIA) 

1   1 100,00% 

12 GEOGRAFIE (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

1   1 100,00% 

13 KINETOTERAPIE (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

  1 1 0,00% 

14 LIMBA ROMANA SI LITERATURA 

PENTRU COPII, METODICA ACTIVITATII 

INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN 

INVATAMANTUL PRESCOLAR 

(INVATAMANT PRESCOLAR IN LIMBA 

ROMANA) 

20 9 29 68,97% 

15 LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 

(SPECIALITATE SI METODICA PREDARII 

ACESTEIA) 

7   7 100,00% 

16 LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 

(SPECIALITATE SI METODICA PREDARII 

ACESTEIA) 

2   2 100,00% 

17 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

(SPECIALITATE SI METODICA PREDARII 

ACESTEIA) 

5   5 100,00% 

18 LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI 

MATEMATICA, METODICA PREDARII 

ACESTORA (INVATAMANT PRIMAR IN 

LIMBA ROMANA) 

9 2 11 81,82% 

19 MATEMATICA (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

7 1 8 87,50% 

20 MEDICINA GENERALA (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

2   2 100,00% 

21 PROFESORI DOCUMENTARISTI 

(SPECIALITATE SI METODICA PREDARII 

ACESTEIA) 

2   2 100,00% 

22 PSIHOLOGIE (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

1   1 100,00% 
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23 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA (PENTRU 

PROFESORI) (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

  2 2 0,00% 

24 RELIGIE ORTODOXA (SPECIALITATE SI 

METODICA PREDARII ACESTEIA) 

3   3 100,00% 

  Total general 79 32 111 71,17% 

 

 

  

PROCENT PROMOVABILITATE DEFINITIVAT 2017 : 71,17 % 
 

Evoluția promovabilității:  

Sesiunea Număr de candidați 

promovați 

Promovabilitate 

2016 98 76,52 % 

2017 79 71,17% 

 

Selecția corpului de metodiști de la nivelul I.S.J. Dolj 

 În perioada 27.09 – 18.10.2016 s-a desfășurat la nivelul județului Dolj concursul 

pentru selecția corpului de profesori  metodiști ai  I.S.J. Dolj pentru perioada 2016-2019. 

Corpul profesorilor metodiști constituit la nivelul I.S.J. Dolj  în anul școlar 2016/2017 cu 

prinde un număr de 338 cadre didactice  având următoarele specializări : 

 

SPECIALIZAREA NUMĂR CADRE DIDACTICE 

PROFESORI METODIȘTI 

Consiliere psihopedagogică  4 

Profesor educator 1 

Profesor itinerant și de sprijin 1 

Psihopedagogie specială 1 

Religie ortodoxă/adventistă 10/1 

Învățământ primar 81 

Matematica 27 

Limba și literatura română 35 

Limba germană  2 

Limba franceză  8 

Limba engleză  10 
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Biologie  7 

Chimie 4 

Discipline socio – umane  4 

Educație muzicală 2 

Educație plastică 2 

Fizica  8 

Geografie  8 

Informatică 10 

Istorie 8 

Educație fizică și sport  19 

Invățământ preprimar și educație timpurie 40 

Mecanică  8 

Educație tehnologică  5 

Asistenți medicali generaliști  1 

Electromecanică  5 

Zootehnie  1 

Discipline economice 8 

Industrie alimentară 3 

Medicină veterinară 1 

Turism și alimentație publică  4 

Asistenți de farmacie 2 

Mecanica/Mecanica agricolă 1 

Protecția Mediului 1 

Agricultura 2 

 

Profesorii metodiști sunt cuprinși în echipele de inspecție ale I.S.J. Dolj pentru efectuarea 

inspecțiilor curente și speciale și inspecțiile petru definitivarea în învățământ. 

 

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul Consiliului 

Consultativ al ISJ Dolj 
 

 Consiliul Consultativ al I.S.J. Dolj s-a  constituit şi funcţionează în conformitate cu 

legislaţia specifică în vigoare. 

 Acest organism este format din 31 de membri, astfel:  inspectorul școlar general,  doi 

inspectori școlari generali adjuncți,  5 inspectori școlari, 8 directori,  2 directori adjuncți,  2 

cadre didactice  de prestigiu, propuse de către consiliile consultative  de specialitate de la 



 

 
 

41 

nivelul inspectoratului școlar, 1 reprezentant al autorității locale, 1 reprezentant al autorității 

județene, 2 reprezentanți ai comunităților religioase, un reprezentant al  C.L.D.P.S., 2 

parteneri sociali,  2 reprezentanți ai operatorilor economici, 1 reprezentant al părinților propus 

de către asociațiile de părinți,  președintele consiliului județean al elevilor. 

 Obiectivul principal al  consiliului consultativ  este de a contribui,  prin dialog social şi 

prin antrenarea  răspunderii publice  a celor implicați, la armonizarea politicilor, strategiilor şi 

acțiunilor  concrete  în domeniul educației la nivel  regional, județean şi local.  

 În anul școlar 2016-2017, consiliul consultativ a avut  mai multe întâlniri de lucru care au 

contribuit la finalizarea lucrărilor specifice de etapă, din activitatea Inspectoratului Şcolar. 

 Prin activitatea pe care a desfăşurat-o pe parcursul acestui an  şcolar, consiliul 

consulativ  şi-a  îndeplinit atribuţiile,  realizând un schimb continuu de idei, acţiuni şi măsuri 

specifice de avizare,   formulare de recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi colaborare în 

plan local, la solicitarea inspectoratului şcolar sau la iniţiativa  membrilor acestuia. 

 

 

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSITUIREA 

CORPULUI DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, 

sesiunea 2017, seria 11-12 
 

 În perioada 27.01.2017-01.02.2017  s-a realizat selecția cadrelor didactice în vederea 

înscrierii în corpul național de experți în management educațional, seria 11, în conformitate cu 

O.M.E.C.T.S. 5549/2011 cu modificările și completările ulterioare. Au fost promovați 80 de 

candidați. 

În perioada 19.07.2017 – 24.07.2017 s-a realizat selecția cadrelor didactice în vederea 

înscrierii în corpul național de experți în management educațional, seria 12, în conformitate cu 

O.M.E.C.T.S. 5549/2011 cu modificările și completările ulterioare. Au fost promovați 88 de 

candidați. 
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PROIECTE  ȘI PROGRAME 

 

 
 

 În anul școlar 2016-2017 în județul Dolj au fost în implementare proiecte derulate în 

cadrul programului Erasmus+ în calitate de beneficiar: actiunea Erasmus+ KA1 (15 proiecte), 

în cadrul programului Erasmus+ KA2 (24 proiecte), în cadrul programului Erasmus+ KA3 ( 2 

proiecte), Erasmus+axa Mobilitate în domeniul tineretului, ( 2 proiecte), Erasmus +, Serviciul 

European de Voluntariat ( 3 proiecte), eTwinning ( 1 proiect). La acestea se adaugă și cele 

derulate în calitate de partener. 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj cu parteneri Universitatea din Craiova, ADR Sud 

Vest-Oltenia si instițutii similare din Italia si Franta, derulează, în perioada 01.09.2015-

01.09.2018, proiectul Erasmus +2015-1-FR01-KA201-015405 “Acteurs du Territoire pour 

une Education à la Citoyenneté Mondiale (ACTECIM)” 

Proiectul are ca obiectiv întărirea educaţiei în vederea dezvoltării durabile şi  

solidarităţii internaţionale, a dezvoltării cetăţeniei active a tinerilor,  prin conceperea de 

instrumente elaborate în mod colectiv cu prilejul schimburilor internaţionale între profesori şi 

educatori. 

Sunt vizate peste 3000 de persoane, beneficiare ale activităţilor organizate în cadrul 

proiectului, dintre care tineri din cele trei ţari partenere, profesori, educatori, reprezentanţi ai 

unor instituţii publice, autorităţi regionale, inspectori scolari, profesori universitari. 
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Scopurile proiectului: 

-să contribuie la  dezvoltarea cetățeniei globale active  în școli, comunități, asociații și o 

interactiune în sistemele educaționale ale celor trei țări partenere prin consolidarea abilităților 

cadrelor didactice și prin abordări intersectoriale în fiecare teritoriu; 

-să contribuie la întărirea educaţiei pentru cetăţenie mondială în şcolile din regiunile vizate, 

prin consolidarea competenţelor  profesorilor; 

- să promoveze mobilitatea tinerilor şi cea a multiplicatorilor dincolo de proiect şi să facă să 

evoleze metodele şi sistemele de formare; 

- să aducă  toate părţile  implicate dintr-un teritoriu într-un anumit sector: educație, formare, 

tineret; 

-să promoveze rolul autorităților locale în sprijinirea dezvoltării sistemelor de educație și de 

formare profesională. 

 Obiectivele specifice contribuie la: 

-dezvoltarea ofertei de formare a profesorilor și a lucrătorilor comunitari implicați în acțiuni 

ESD-SI; 

- schimbul de bune practici între părțile interesate în domeniul educației din cele 3 țări 

partenere; 

-să facă posibil accesul cât mai multor persoane la conţinutul de formare co-construit folosind 

TIC. 

Proiectul se află în anul 2 de implementare. 

 

Acțiuni de promovare a programului/transmitere de informații/acordare de 

consultanță: 

Nr. 

crt. 

Tipul activitatii 

(eventual titlu/tema) 

Data Loc de 

desfășurare 

Nr. de 

participanți 

Institutii/organizatii 

de proveniență/loc 

desfășurare 

1. Ateliere județene 

pentru promovarea si 

diseminarea 

proiectelor europene 

Ianuarie 

2017 

 

ISJ Dolj 123 Școala Gimnazială 

”Ion Țuculescu” 

Craiova 

Liceul  Tehnologic 

”Al  Macedonski” 

Melinești 

Liceul” Charles 
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Laugier”, Craiova 

Liceul  Tehnologic ” 

H. Vintilă”,Segarcea 

Liceul Teoretic ” 

Mihai Viteazul”, 

Băilești 

2. Consultanță 

săptămânală 

ianuarie 

2017-

mai 

2017 

ISJ Dolj 15/saptamana C.N. Pedagogic 

“Ștefan Velovan” 

Craiova, Grădinița 

”Căsuța cu Povesti,” 

Liceul de Arte 

"Marin Sorescu" 

Craiova, Școala 

Gimnazială Ghindeni, 

Grădinița Phoenix, 

Colegiul Național 

Economic "Gheorghe 

Chițu" Craiova, 

Colegiul Tehnic 

Energetic Craiova 

3.. Masa rotundă-

prezentare exemple de 

bune practici 

mai 

2017 

ISJ Dolj 73 Directorii unităților 

școlare din  județul 

Dolj 

 

Cursuri  de formare pentru scriere de proiecte/management de proiect/alte teme 

relevante pentru program 

 

Nr. 

crt. 

Titlulcursului Data/ Nr. de ore Loc de 

desfășurare 

Nr. de 

participanți 

Instituții/organizații de 

proveniență 

1 “Proiecte 

europene 

prin 

Erasmus+” 

3 sesiuni 

organizate in anul 

scolar 2016-2017 

24 de ore 

CCD Dolj 

ISJ Dolj 

 

124 Școala Gimnazială “N. 

Balcescu”, Școala 

Gimnazială “Eufrosina 

Popescu”, Botoșești 

Paia, Cernătești ,Scoala 
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Gimnazială ” Mihai 

Viteazul”, Craiova 

 
In cadrul apelului de proiecte din Programul Operațional Capital Uman  Axa Prioritară 

6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea 

abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale 

pentru reintegrarea în educație și formare”, ISJ Dolj a depus 5 cereri de finanțare în calitate de 

partener, pentru care se așteaptă rezultatele evaluării. 

 

Concursuri și olimpiade desfășurate în cadrul departamentului ” PROIECTE ȘI 

PROGRAME” 

 Etapa  națională a Concursului Național „Made for Europe", concurs lansat de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive 

acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin 

programele europene din domeniul educaţiei si formării profesionale. Ediţia din 2017, a  avut  

o încărcătură simbolică aparte. Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani de la lansarea 

programelor europene din domeniul educaţiei si formării profesionale si 20 de ani de când 

unităţile de învăţământ din România participă la aceste programe europene. 

 La această etapă  au  participat 124 elevi din clasele I-XII, 42 cadre didactice însoțitori și 

30 cadre didactice – membrii ai Comisiei Naționale. 

Competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană” 

În anul acesta au fost declarate caștigătoare ale competiției 63 de școli , dintre care 7 

din  județul Dolj (11%) : 

Liceul ” Traian Vuia” , Craiova 

Liceul Tehnologic Special ”Beethoven”, Craiova 

Colegiul Național Economic ” Ghe Chițu”, Craiova 

Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova 

Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”,Craiova 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova 
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SECȚIUNEA  4___________________________________________ 

 

CURRICULUM, INSPECȚIE ȘCOLARĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ 
 

Activitatea de inspecție școlară s-a desfășurat 

în conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 

5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în 

sistemul de învăţământ preuniversitar precum și 

altor ordine, notificări și precizări M.E.N.  

Prin graficele de monitorizare și control din 

semestrul I (aprobat în ședința C.A. a ISJ Dolj din 

09.09.2016) și semestrul II (aprobat în ședința C.A. 

a ISJ Dolj din 19.01.2017, și modificat în ședințele 

C.A. ale ISJ Dolj din datele de 03.02.2017  și 

13.04.2017) s-a realizat planificarea întregii 

activități de inspecție școlară, coroborată cu datele 

obținute din Raportul I.S.J. Dolj, privind starea 

învăţământului în judeţul Dolj în anul şcolar 2015-2016. 

Prin inspecții a fost realizată sprijinirea unităților școlare și consilierea cadrelor didactice în 

procesul de proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere,  diferențiere a 

demersului educațional, a fost evaluat modul în care unitățile de învățământ sprijină și 

încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în învățare (consiliere, 

orientare școlară, asistență individualizată) 

Din analiza calităţii demersului didactic rezultată din  rapoartele de inspecţii generale şi a 

celor de specialitate ale inspectorilor, au fost identificate nevoile suplimentare de pregătire 

continuă ale cadrelor didactice şi au fost elaborate programe de formare continuă, pe 

specialităţi şi pe management, în colaborare cu C.C.D. 
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INSPECŢIA ŞCOLARĂ TEMATICĂ 

În anul școlar 2016-2017 au fost  realizate 4 inspecții  tematice. 

 

 OBIECTIVE VIZATE :    

• respectarea legislaţiei  cu privire la 

încheierea situaţiei şcolare  la sfârșitul semestrului 

I: corectitudinea completării cataloagelor, 

registrelor matricole, încheierii mediilor semestriale 

şi stabilirii notelor la purtare.  

• existența proceselor verbale privind 

prelucrarea metodologiilor examenelor naționale și 

a logisticii necesare pentru desfășurarea acestora; 

• stadiul eliberării actelor de studii (certificate, diplome) pe cicluri și forme de 

învățământ,  

• afișarea la avizierul unității: a calendarului simulărilor privind evaluarea națională 

pentru elevii clasei a VIII-a și a examenului de bacalaureat național pentru elevii 

claselor a XI-a și a XII-a, a calendarului examenelor și a formulei de calcul pentru 

admiterea la liceu și a graficului privind activitatea de pregătire suplimentară a 

elevilor; 

• existența proceselor verbale de la ședințele consiliilor profesorale la încheierea 

cursurilor; 

• analiza relaţiei - școală – părinţi - comunitatea locală;  

• existența programului activităților destinate promovării învățământului profesional și 

tehnic în anul 2017;  

• verificarea documentelor catedrelor/comisiilor metodice;  

• modalitățile de realizarea a  ofertei școlare; 

• existența: graficelor de recuperare a zilelor de 9-10, 23.01.2017, conform adreselor: 

nr.07/07.01.2017 și nr. 42/20.01.2017; 

• existența certificatului SSL la nivelul unităților de învățământ; 

• existența raportului semestrial de activitate al directorului și directorului adjunct/ 

directorilor adjuncți;  

• verificarea dosarelor: comisiei de control intern managerial, anticorupție; 
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• respectarea termenelor și realizării măsurilor de remediere a disfuncțiilor propusela 

inspecția tematică anterioară; 

• verificarea modului de desfășurare a ședințelor cu părinții;  

• existența modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare și a graficului 

activităților suplimentare pentru elevii capabili de performanță;  

• verificarea logisticii necesare examenelor naționale;  

• alte observații. 

Metode şi procedee de documentare, control, îndrumare, evaluare au fost: observarea 

directă, studierea documentelor relevante pentru obiectivul inspecției, recomandări (aspecte 

de îmbunătățit). 

  

INSPECȚIA ȘCOLARĂ GENERALĂ 

  

În anul școlar 2016-2017 au fost realizate 31 

inspecţii şcolare generale la:  3 licee teoretice, 2 

colegii tehnologice, 2 licee vocaționale, 1 liceu 

tehnologic, 1 club sportiv, 15 școli gimnaziale și 7 

grădinițe. 

 

OBIECTIVE ALE INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 

• Sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activităţii 

de predare, învăţare şi evaluare şi a procesului managerial; sprijinirea şi consilierea 

cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului didactic, a atingerii standardelor de 

performanţă de către elevi; 

• Evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional şi a curriculum-lui local, a 

activităţilor extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale – a ofertei educaţionale, a 

managementului şcolar, a activităţii personalului din unităţile de învăţământ; creşterea 

calităţii serviciilor educaţionale, a calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii 

standardelor de performanţă de către cadre didactice şi preşcolari/elevi; 

• Determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, 

comisiei/catedrei metodice, etc.), evaluarea externă şi situaţia reală din unitatea şcolară; 

• Monitorizarea pregătirii examenelor finale (Evaluare naţională, Bacalaureat); 
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• Evaluarea conlucrării unităţii şcolare cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale, a 

modului în care aceştia sunt implicaţi în eficientizarea actului educaţional; 

• Identificarea şi reglarea disfuncţiilor din sistem, mai buna circulaţie a informaţiei. 

FINALITĂŢI  ALE  INSPECŢIEI ŞCOLARE 

• evaluarea activităţii unităților de învăţământ preuniversitar, concretizată prin 

furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;  

• îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi 

dezvoltării unităților 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 și sprijinirea unităților de învăţământ preuniversitar şi a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi; 

• sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii 

pozitive a acestora fată de educaţia pe care Ie-o furnizează şcoala; 

• eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; promovarea autoevaluării în rândul 

cadrelor didactice şi a directorilor unităţilor de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii 

continue a procesului instructiv-educativ şi atingerii standardelor de calitate; 

 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ DE REVENIRE 

 În anul școlar 2016-2017 au fost  realizate 35 inspecţii de revenire la unităţile 

şcolare care au avut inspecţii școlare generale în semestrul  II al anului școlar 2015-2016 și 

în semestrul  I al anului școlar 2016-2017. 

 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ DE SPECIALITATE 

 În anul școlar 2016-2017 au fost  realizate 23 inspecții de specialitate. 

 OBIECTIVE VIZATE 

1.Evaluarea/consilierea competențelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei 

lecturi personalizate a programei şcolare, a planificărilor calendaristice și a proiectelor 

unităţilor de învăţare. 

2.Evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii 

didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe. 
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 3. Evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic de a integra TIC şi lecţiile  AEL în 

activitatea didactică. 

4.Evaluarea/consilierea competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de 

învăţare diferenţiată. 

5.Evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de 

evaluare în cadrul activităților de predare-învățare. 

6.Consilierea cadrelor didactice în vedrea diversificării  ofertei curriculare de cursuri 

opționale. 

7.Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și 

evoluție în carieră. 

 

PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA INSPECŢIEI ŞCOLARE 

• Monitorizarea permanentă a prezenței și a evoluției elevilor la clasă, inclusiv la 

pregătirea suplimentară pentru examenele și evaluările naționale; 

• Informarea părinților cu privire la rezultatele obținute de elevi la simulările 

examenului de Bacalaureat și Evaluării Naționale pentru o mai bună cunoaştere de 

către părinți a  potențialului acestora. 

• Operaţionalizarea criteriilor/obiectivelor de selectare a unităţilor de învăţământ/cadre 

didactice inspectate pentru care se realizează inspecţia în specialitate, pentru a 

concluziona la nivel de ISJ aceste inspecţii realizate pe un anumit criteriu/obiective; 

• Planificarea inspecțiilor de specialitate în special la unitățile de învățământ unde 

predau cadre didactice debutante sau profesori de altă specialitate decât cele din 

încadrare; 

• Planificarea unor inspecții de revenire în cazul constatării unor disfuncționalități la 

inspecțiile de specialitate; 

• Planificarea inspecțiilor de specialitate și la solicitarea directorilor de unităților de 

învățământ, pe baza aspectelor constatate de către aceștia în urma inspecțiilor la clasă. 

 

EVALUAREA INTERNA/EXTERNA 

 Conform H.G. nr.22/2007, au fost evaluate 11 unități școlare în vederea autorizării, 

acreditării sau  evaluării externe periodice (Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” 

Dăbuleni, Liceul Teoretic „Gheorghe Vasilichi” Cetate, Liceul „Charles Laugier” Craiova, 

Colegiul Tehnic Energetic Craiova, Colegiul Tehnic „C.D.Nenițescu” Craiova, Liceul 
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Tehnologic „George Bibescu” Craiova, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, 

Școala Postliceală Teologico- Sanitară Sf. Iosif Craiova, Școala Profesională Constantin 

Argetoianu Argetoaia, Școala Gimnazială Particulară „Ethos” Craiova).  

 Toate unitățile școlare au primit din partea  A.R.A.C.I. P. autorizarea de funcționare 

provizorie/acreditare sau atestarea nivelului calității serviciilor educaționale. 

 

FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

an școlar 2016-2017 

Numărul cadrelor didactice înscrise pentru obținerea gradelor didactice în anul școlar 

2016 - 2017 

GRADUL DIDACTIC FUNCŢIA DIDACTICĂ NR. CADRE 

DIDACTICE 

 

DEFINITIVAT 2017 

 

Cadre didactice 138 

GRAD DIDACTIC II Cadre didactice 243 

✓ seria 2018 (înscriși cu cerere) Cadre didactice 126 

✓ seria 2017 (înscriși cu dosar) Cadre didactice 117 

GRAD DIDACTIC I Cadre didactice 544 

✓ seria 2020 (înscriși cu cerere) Cadre didactice 143 

✓ seria 2019 (înscriși cu dosar) Cadre didactice 191 

✓ seria 2018 (înscriși cu dosar) Cadre didactice 202 

✓ acordat pe baza titlului științific de 

doctor  

Cadre didactice 8 
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Numărul  inspecţiilor curente/ speciale efectuate în anul școlar 2016 -2017 

 

Nr. 

crt. 

Numărul total de 

inspecţii curente şi 

speciale efectuate la 

nivelul IŞJ Dolj 

Numărul de 

inspecţii 

efectuate de 

inspectorii de 

specialitate 

Numărul de 

inspecţii efectuate 

de profesorii 

metodişti 

Numărul total de 

profesorii metodişti 

implicaţi în 

efectuarea 

inspecţiilor 

1. 874 248 626 338 

 

 

Învăţământ particular şi alternative educaţionale 
 

La nivelul judeţului Dolj există un număr de 19 unități de învățământ preuniversitar 

particular după cum urmează: șase grădinițe, două școli gimnaziale, un liceu și nouă școli 

postliceale în general cu profil sanitar. 

        În județul  Dolj există clase de "Step by step" la două colegii naționale, un liceu și o 

școală gimnazială.  

Pentru reducerea fenomenelor de neșcolarizare și părăsire timpurie a școlii în planul 

operațional al departamentului au fost stabilite și realizate intervenții ameliorative prin 

corelare cu cauzele identificate în procesul de monitorizare ca de exemplu:  

- crearea unei baze de date cu nr. absențelor acumulate pe unități școlare; 

- monitorizarea frecvenţei şi  transmiterea în timp real părinţilor a situaţiilor în care 

elevii lipsesc de la orele de curs; 

- consilierea părinților/elevilor care  se găsesc în această situație; 

- asigurarea condiţiilor optime în vederea frecventării cursurilor de către  toţi copii de 

vârstă şcolară, indiferent de naţionalitate, religie sau localitate de domiciliu 

- creşterea numărului de persoane cuprinse în programul „A doua şansă” ; 

- ședințe de lucru cu directorii-asumarea unor planuri de acțiuni și diseminarea 

exemplelor de bună practică; 

- identificarea unităţilor şcolare cu colective de elevi cu potenţial mărit de părăsire 

timpurie a şcolii şi implicarea acestora în cadrul unor proiecte cu finanţare 

nerambursabilă menite să reducă rata abandonului. 
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Programul „Școala după școală” 

 Programul „Școala după școală”, denumit PROGRAMUL SDS, este un program 

complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și 

nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării 

prin activități educative, recreative și de timp liber.  

 Programul „Școala după școală”  se adresează atât elevilor din învățământul primar, 

cât și elevilor din învățământul secundar. 

La nivelul județului Dolj există un număr de 22 de unități școlare care implementează 

programul ” Școală după școală”.  

 

Echivalarea studiilor efectuate în străinătate și în România 

 

 Începând cu data de 01.10.2015 a intrat în vigoare Ordinul M.E.C.Ș. nr. 5268 pentru 

aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate 

și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României 

activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în 

Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în 

România. 

 Conform acestui ordin, Comisia de evaluare și echivalare a studiilor efectuate în 

străinătate și în România din cadrul ISJ Dolj a eliberat, în anul școlar în curs, 215 de atestate. 

 Statistici ale echivalărilor de studii, în funcție de următoarele criterii: 

 

Situația echivalării studiilor pe sexe: 

 

Total din care: Fete Băieți 

215 115 100 
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Situația echivalării studiilor în funcție de  țara unde s-au efectuat studiile 

Nr. 

crt. 

Țara  Fete Băieți  

1.  Regatul Spaniei 19 11 

2.  Republica Italiană 78 71 

3.  Marele Ducat al Luxemburgului 2 1 

4.  Statele Unite ale Americii 0 1 

5.  Republica Elenă 2 3 

6.  Republica Portugheză 2 1 

7.  Republica Democrată Congo 1 2 

8.  Regatul Belgiei 1 2 

9.  Canada 0 1 

10.  Republica Federală Germania 2 0 

11.  Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord 

2 2 

12.  Israel 0 1 

13.  Republica Coreea 1 0 

14.  Republica Franceză 5 4 

 TOTAL 115 100 

 

Unități școlare unde s-a solicitat înscrierea: 

Nr.crt. Mediul urban Mediul rural Obs. 

1. 28 60 12 au solicitat echivalarea la 

cerere, fără menționarea 

unității școlare 
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Facilitarea accesului pe piața muncii prin consiliere în carieră, de orientare 

școlară și profesională 
 

Facilitarea accesului pe piaţa 

muncii a absolvenţilor tuturor nivelurilor 

de pregătire, începând de la nivel 3 

(învăţământ profesional), nivel 4 (liceu 

tehnologic) şi finalizând cu nivelul 5 

(învățământ postliceal) s-a realizat prin 

consiliere în carieră, orientare şcolară şi 

profesională bazate pe o colaborare 

continuă cu partenerii sociali şi economici şi anume reprezentanţii instituţiilor statului, 

reprezentanţi ai operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Dolj şi 

reprezentanţi ai societăţii civile: organizaţii nonguvernamentale, profesionale şi sindicale. 

Activitatea de diagnosticare şi proiectare pentru anul şcolar următor a început în luna 

noiembrie, când au fost centralizate toate solicitările operatorilor economici. Pentru anul 

şcolar 2016-2017 au fost centralizate solicitările de la un număr de 159 de agenți economici, 

care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Dolj. 

În urma analizării solicitărilor a fost propus un plan de şcolarizare, care sa corespundă 

calificărilor profesionale cerute de piața muncii. 

Ca activităţi de consiliere şi orientare au fost organizate în „Săptămâna meseriilor”, 

zile ale „porţilor deschise” în care absolvenţii claselor a VIII-a se familiarizează cu unităţile 

şcolare de nivel liceal, dar şi pentru absolvenţii claselor a XII-a, care au participat la activităţi 

de popularizare a facultăţilor şi universităţilor, în general al mediului academic pentru 

continuarea studiilor. 

Colaborarea deschisă cu societatea civilă 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din judeţul Dolj este alcătuit 

din reprezentanţii instituţiilor statului,  ai operatorilor economici şi reprezentanţi ai societăţii 

civile: fundții, organizaţii nonguvernamentale, profesionale şi sindicale. 

Hotărârile adoptate au caracter consultativ, contribuind la avizarea oportunităţii 

autorizării în unităţile de învăţământ pentru noi calificări profesionale, implicarea în 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării absolvenților învățământului profesional şi 

tehnic, facilitarea încheierii de acorduri de colaborare pentru organizarea pregătirii practice a 

elevilor la operatorii economici, cât şi identificarea şi promovarea acţiunilor ce vizează 
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tranziţia de la şcoală la locul de muncă al absolvenţilor, în vederea realizării integrării 

socioprofesionale a acestora. 

 
Asistența/intervenţia/consilierea psihopedagogică în şcoli 
 

Profesorii consilieri şcolari derulează activități de, consiliere, documentare şi 

îndrumare pentru preșcolari/elevi, părinți şi cadre didactice în problematici diferite și 

specifice : cunoaşterea şi autocunoaşterea, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii 

la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinți, etc. 

 

Tipul activităţii de consiliere 

Consiliere individuală (numar 

de persoane distincte care au 

beneficiat de consiliere) 

Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

Elevi Părinţi Profesori 

2939 1366 1058 

  

Consiliere de grup în cabinet  Nr.  grupuri Nr. elevi Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

profesori 

1225 7281 175 1581 148 664 

  

Consiliere de grup la clasă Număr total activităţi Număr total beneficiari Tematica abordată 

4030 30984   

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţa înregistrată în județul Dolj  în anul 

școlar 2016-2017 

 

Nivelul unității de învățământ 

 

Cazuistica* 

Gradinițe 

1 

2 

3 

Școli 

1 

2 

3 

Licee/colegii 

1 

2 

3 
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Activităţi de consiliere individuală 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de 

activităţi din cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică (problematica) 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI PĂRINŢI PROFESORI 

(în cabinet) (în cabinet) (în cabinet) 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. profesori 

consiliaţi 

individual 

1.  Autocunoaştere  1013 366 163 

2.  Comunicare și abilități sociale  834 495 446 

3.  Managementul informațiilor și învățării 522 330 263 

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 756 177 212 

5. Stilul de viață sănătos 545 175 204 

 

Consiliere de grup la clasă 

Tematica abordată Număr 

total activităţi 

Număr total beneficiari 

1.  Autocunoaştere  921 10587 

2.  Comunicare și abilități sociale  833 8655 

3.  Managementul informațiilor și învățării 601 4994 

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 792 7629 

5. Stilul de viață sănătos 602 5571 

TOTAL 3496 29818 

 

Copii cu CES (cu diagnostic) 

Nr. cazuri inregistrate în unitatile şcolare Nr. copii aflati în proces de consiliere la nivelul 

cabinetelor sau care au parcurs un program de 

consiliere in cadrul cabinetelor de asistenta 

psihopedagogica 

353 206 

 

Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

Nr. cazuri în unitatile şcolare 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

2720 900 

 

Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatile şcolare 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

406 209 
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Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară 

Numar cazuri de agresivitate/violenţă identificate la 

nivelul unităţilor şcolare  
161 

Număr de elevi consiliaţi individual 230 

Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor 

identificaţi având comportamente violente) 
170 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 170 

 

Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale 

Număr subiecţi consiliaţi individual 183 

Număr activităţi de informare, prevenire 1120 
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Admiterea la liceu/ școală profesională (analiza opțiunilor școlare ale 

elevilor de clasa a VIII-a) 
 

Planul de școlarizare aprobat de către M.E.N. pentru admiterea în clasa a IX-a 

învățământ liceal cu frecvență- zi, pentru anul școlar 2017/2018 cuprinde: 

 

FILIERĂ Nr. clase Nr. elevi 

Total clasa a IX-a ZI, din care: 150 4200 

1) Filiera teoretică, total, din care: 80 2240 

Profil real 49 1372 

Profil uman 31 868 

2) Filiera tehnologică, total, din care: 57 1596 

             Profil tehnic 29 812 

             Profil servicii 21 588 

             Profil resurse naturale și protecția mediului 7 196 

             Filiera vocațională, total, din care: 13 364 

             Profil sportiv 6 168 

             Profil teologic 2 56 

             Profil muzică  1 28 

             Profil arte vizuale 2 56 

             Profil pedagogic  2 56 

 

 

Planul de școlarizare aprobat de către M.E.N. pentru admiterea în clasa a IX-a 

învățământ liceal cu frecvență- zi, pentru anul școlar 2017/2018 învățământ special 

,cuprinde: 

FILIERĂ Nr. clase Nr. elevi 

Total clasa a IX-a ZI, din care: 3 36 

1) Filiera teoretică, total, din care: 1 12 

Profil real 1 12 

2) Filiera tehnologică, total, din care: 2 24 

            Profil tehnic 1 12 

Profil servicii 1 12 

 

Planul de școlarizare aprobat de către M.E.N. pentru admiterea în clasa a IX-a 

învățământ liceal cu frecvență- seral, pentru anul școlar 2017/2018 cuprinde: 

 

FILIERĂ Nr. clase Nr. elevi 

Total clasa a IX-a seral, din care: 9 252 

1) Filiera tehnologică, total, din care: 9 252 

            Profil tehnic 8 224 

            Profil servicii 1 28 
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Planul de școlarizare aprobat de către M.E.N. pentru admiterea în clasa a IX-a 

învățământ liceal cu frecvență redusă, pentru anul școlar 2017/2018 cuprinde: 

 

FILIERĂ Nr. clase Nr. elevi 

Total clasa a IX-a FR, din care: 3 84 

1) Filiera teoretică, total, din care: 3 84 

Profil uman 3 84 

 

În anul școlar 2017/2018 au fost înscriși  în clasa a VIII-a (înv. de stat, particular și 

special) un număr de 5648 elevi , din care:  

- 5205  elevi au promovat clasa a VIII-a 

- 4387 elevi au susținut evaluarea națională 

- 195 elevi în situație de corigență 

- 248 elevi cu situația neîncheiată, repetenți, în situație de abandon 

  Au  fost stabilite  24 Centre zonale de înscriere în Județul Dolj la care au fost 

arondate unitățile de învățământ gimnazial. 

  

Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe a fost la 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 

         În perioada 24 mai – 27 mai s-au desfăşurat probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă şi a probelor de aptitudini pentru clasele vocaţionale. 

Centrul de înscriere a candidaților pentru susținerea  probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă a fost Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova. 

 

Limba străină Nr. elevi care au promovat probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă 

Nr. respinşi 

Limba Engleză 738 129 

Limba Franceză 426 15 

Limba Germană 174 15 

Limba Spaniolă 204 143 
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Înscrierea candidaților în vederea susţinerii  probelor de aptitudini sportive s-a efectuat 

în cadrul Liceului cu Program Sportiv Petrache Trişcu . 

 

Liceul 

 

Plan de școlarizare 

aprobat 

Elevi admiși  

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

în prima 

etapă de 

repartizare 

în a II-a 

etapă de 

repartizar

e 

Liceul cu Program Sportiv „Petrache 

Trişcu”  

2 56 56 - 

Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” 1 28 26 - 

Colegiul Tehnic Energetic 1 28 28 - 

Liceul Tehnologic Auto  1 28 28 - 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate 1 28 17 - 

 

 

Pentru celelalte clase vocaţionale probele de aptitudini s-au desfăşurat la fiecare liceu 

unde există aceste clase. 

 

Licee cu clase vocaţionale Plan de școlarizare 

aprobat 

Elevi admiși 

Nr. clase Nr. 

locuri 

în prima 

etapă de 

repartizare 

în a II –a 

etapă de 

repartizare 

Colegiul Naţional Stefan Velovan 2 56 56 - 

Liceul de Arte 

Marin  Sorescu 

Muzică 1 28 23 - 

Arte vizuale 2 56 53 - 

Seminarul Teologic Ortodox 1 28 20 - 

Liceul Teologic Adventist 1 28 18 1 

 

        Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii anului școlar, s-a desfășurat în perioada  

3 iulie -21 iulie. 

        La repartizarea computerizată -etapa I  s-au înscris 3448 candidați din care:  

   - 3289 candidaţi din Dolj 

   -159 candidaţi din alte județe 

        Au fost repartizaţi 3417 candidaţi din cei 3448 înscrişi, 31 fiind respinşi motivul 

necompletarea fișei de admitere cu suficiente opţiuni. 

        După prima etapă de repartizare computerizată pe cele 150 clase având 4200 locuri,  au 

rămas neocupate 422locuri. 

Specializările cu cele mai mari medii de admitere din județul Dolj și locurile 6 și 7 pe 

țară sunt: 
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- matematică-informatică (bilingv limba engleză) din cadrul Colegiul Național ‘Frații 

Buzești’ Craiova cu prima medie -10, ultima medie -9.85.  

- științe ale naturii din cadrul Colegiul Național ‘Frații Buzești’ Craiova cu prima 

medie – 10 , ultima medie -9.84.  

Cea mai mică medie de admitere din județul Dolj este  2,20  la specializarea științe ale 

naturii din cadrul  Liceului Teoretic Amărăștii de jos. 

 Pentru anul școlar 2017/2018 au fost aprobate 77 locuri la învățământ liceal și 35 

locuri la învățământ profesional  pentru candidații romi.  

 În termenul prevăzut de metodologie au fost depuse 36 de cereri iar în data de 4  iulie 

2017, în cadrul ședinței publice de repartizare au participat și au fost repartizați la 

învățământ liceal 30 elevi de etnie romă.. 

        În perioada 4-8 iulie 2017 au fost înscrişi şi au fost repartizaţi pentru învățământul 

special un număr de 5 candidaţi la învățământul liceal . 

         Pentru  admiterea în învățământul liceal seral /frecvență redusă, clasa a IX-a au fost 

alocate  308 locuri din care 56 locuri pentru cursuri frecvență redusă și 252 pentru 

învățământul liceal seral. 

        În data de 21.07.2017 cu ocazia întrunirii Comisiei din Centrul special de înscriere la 

învățământul seral sau frecvență redusă, a candidaților din seriile anterioare care împlinesc 

vârsta de 18 ani până la data începerii anului școlar 2017/2018, au fost repartizați, în ședință 

publică, 57 de candidați după cum urmează: 

- În prima etapă au fost repartizați un număr de  15  candidați care au promovat 

testele naționale/examenul de capacitate/evaluare națională,  în ordinea descrescătoare 

a mediilor de admitere și a opțiunilor; 

- În etapa a II-a au fost repartizați 42 de candidați care nu au promovat testele 

naționale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a 

opțiunilor. 

     În perioada 19 iulie – 21 iulie 2017 au fost rezolvate de către Comisia Județeană de 

Admitere situațiile speciale ivite după prima etapă de repartizare computerizată,  repartizarea 

candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, repartizarea  candidaților care 

nu au participat  repartizarea computerizată precum și repartizarea candidaților veniți din 

străinătate cărora le-au fost echivalate studiile. 

Au fost analizate de către Comisia Județeană de admitere 51 de cereri din care: 

- 39 cereri au fost soluţionate favorabil  

- 12 cereri nu au fost soluţionate întrucât nu au respectat criteriul de medie pentru a fi 

distribuiţi sau redistribuiţi pe locuri rămase libere. 

După încheierea etapei de admitere şi a perioadei de rezolvare de către Comisia 

Judeţeană de Admitere a situaţiilor speciale, pentru etapa a II-a de repartizare, la învăţământul 

liceal, cursuri de zi au rămas 496 locuri libere din care 40  pentru învăţământul vocaţional. 

Pentru învăţământul seral au rămas 208  locuri libere iar pentru învăţământul cu 

frecvenţă redusă un număr de 43 locuri. 

Comisia pentru admiterea în învăţământul profesionalde stat cu durata de 3 ani 

pentru anul școlar 2017/2018 şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu decizia nr. 

2065/01.11.2016 și  cu respectarea prevederilor OMENCS  nr. 3793 din 26.04.2016,OMEN 

nr.3792/26.04.2017. 
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Planul de școlarizare aprobat de către M.E.N. pentru admiterea în învățământul 

profesional de zi cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2017/2018 cuprinde: 

 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Nr. clase Nr. elevi 

TOTAL din care: 47 1316 

mecanică 21 588 

electromecanică 2 56 

electric 3,5 98 

construcții, instalații și lucrări publice 2,5 70 

agricultură 7,5 210 

comerț 1 28 

turism și alimentație 8 224 

Industrie alimentară 1 28  

Electronică și automatizări 0,5 14 

 

Din cele 47 de clase, 5,5 clase cu 154 locuri au fost alocate pentru învățământul dual. 

Repartizarea numărului de locuri a fost efectuată pentru un număr de 26 unități de 

învățământ de masă și o unitate de învățământ special. 

Etapa I de admitere în învățământul profesional  s-a desfășurat în perioada  

12 iunie-17 iulie 2017. 

Pe cele 1316 locuri pentru învățământul de masă a fost admis un număr de 674 elevi, 

din care 105 elevi învățământ dual. 

Înmatricularea a fost efectuată pentru un număr de 666elevi. 

Planul de școlarizare aprobat de către M.E.N. pentru admiterea în învățământul 

profesional cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2017/2018 –învățământ special  

cuprinde: 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Nr. clase Nr. elevi 

TOTAL din care: 2 24 

mecanică 1 12 

Industrie textilă și pielărie 1 12 

 

Etapa I de admitere 

În perioada 6-8 iulie 2017 au fost înscrişi şi au fost repartizaţi pentru învățământul 

special un număr de 18 candidați la învățământul profesional. 

 Etapa a II a învățământului  liceal s-a desfășurat în perioada 04 – 08 septembrie 2017.  

La această etapă au participat 111 candidați din care au fost repartizați 103 candidați. Pentru 

învățământul liceal seral și frecvență redusă au fost repartizați 62 de candidați. 
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 Etapa a II a învățământ profesionl s-a desfășurat în perioada 29 – 31.08.2017; din cele 

650 de locuri rămase libere au fost ocupate 175 de locuri din care 10 locuri pentru 

învățământul dual. 

 În perioada 07.-08.09.2017 Comisia Județeană de Admitere a repartizat 3 candidați. 
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SECȚIUNEA 5___________________________________________ 

 

EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI   

 
 

 

 

În învățământul preuniversitar din județul Dolj în anul 

școlar 2016-2017 au fost cuprinși un număr de 92241 elevi 

și preșcolari, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efective de elevi  - învățământ de masă  

 

 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ Numar preșcolari /elevi 

1. Învățământ Preșcolar 15691 

2. Învățământ Primar 26163 

3. Învățământ Gimnazial  21508 

4. Învățământ Liceal 20834 

5. Învățământ Profesional 2501 

6. Învățământ Postliceal 2988 

7. 

 

 

Club sportiv școlar 1278 

- unități independente 656 

- secții 622 
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31

145

195

138

78
31

Situație statistică preșcolari /elevi

1. Învățământ Preșcolar 2. Învățământ Primar 3. Învățământ Gimnazial
4. Învățământ Liceal 5. Învățământ Profesional 6. Învățământ Postliceal

 

 

 

 

 

 

 

 

Efective de elevi  - învățământ special 

 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ Nr. preșcolari /elevi 

1. Învățământ Preșcolar 31 

2. Învățământ Primar 145 

3. Învățământ Gimnazial  195 

4. Învățământ Liceal 138 

5. Învățământ Profesional 78 

6. Învățământ Postliceal 31 

 

 

 

 



 

 
 

67 

 
 

 

REZULTATELE    ELEVILOR 
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Rezultate examene naţionale 2016-2017 
 
 

Rezultate Evaluare Națională 2017 
 

La examenul de Evaluare Națională în anul școlar 2016-2017 a existat o 

promovabilitate de 70,11%. 

 

Procent promovabilitate 

anul 2015 

Procent promovabilitate 

anul 2016 

Procent promovabilitate 

anul 2017 

72,66%        69,30% 70,11%. 

 

La disciplina limba și literatura  română promovabilitatea a fost de 79, 64 %, iar la 

disciplina Matematica rata de promovabilitate a fost de 61,05 %. 

Se remarcă o evoluție ascendentă a procentului de promovabilitate, comparativ cu anul 

școlar 2015-2016 (69,30%). 

 

 

    
 
Lb.și lit. română - 79, 64 %  Matematică – 61,05 %. 
 

 

Elevi din județul Dolj care au obţinut media 10 (zece) la examenul de 

evaluare națională 2017  

La nivelul județului Dolj, la examenul de Evaluare Națională, a existat un număr de 11 elevi 

care au obținut media 10 ( zece). 

 Unități școlare cu promovabilitate peste 90 % la examenul de Evaluare Națională : 21 de 

unități școlare care au înregistrat acest procent. 

Concluzii Evaluarea Naţională 2017 

• asigurarea bazei materiale şi instituționale în toate centrele de examen şi centrul zonal 

de evaluare; 

• existența procedurii de monitorizare video-audio; 
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• asigurarea resursei umane pentru centrele de examen şi pentru centrul  zonal de 

evaluare. 

 

Rezultate examenul la Bacalaureat în anul 2017 

La examenul de Bacalaureat  în anul școlar 2016-2017 a existat o promovabilitate de 

67,94%  în sesiunea iunie-  iulie 2017. 

 

Procent promovabilitate 2016 Procent promovabilitate 

 2017 

66,54% 

 

69,77 % 

 

La examenul de Bacalaureat  în anul școlar 2016-2017 a existat o promovabilitate de 

31 %  în sesiunea august – septembrie 2017. 

Procent promovabilitate 2016 Procent promovabilitate 

 2017 

27,74 %  

31 % 

 

 

 

Elevi din județul Dolj care au obţinut media 10 (zece) la examenul de  

Bacalaureat național 2017  

La nivelul județului Dolj, la examenul de Bacalaureat Național , a existat un număr de 

4 elevi care au obținut media 10 ( zece). 

 

Concluzii Bacalaureat  Naţional 2017 

• asigurarea bazei materiale şi instituționale în toate centrele de examen şi centrul zonal 

de evaluare; 

• existența procedurii de monitorizare audio - video; 

• asigurarea resursei umane pentru centrele de examen şi pentru centrul  zonal de 

evaluare; 
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Situaţia numerică a candidaţilor care au obţinut menţiunea „bacalaureat 

bilingv francofon” 

Unităţi şcolare participante 

 

În judeţul Dolj, în cadrul proiectului „De la învăţământul bilingv către filierele 

francofone”, sunt cooptate două unităţi şcolare de prestigiu unde  limba franceză este studiată 

şi în clase cu regim bilingv(câte o clasă pe serie), respectiv Colegiul Naţional „Carol I” şi 

Colegiul Naţional „Elena Cuza”, ambele situate în municipiul Craiova. 

 

a) Situaţia numerică a candidaţilor înscrişi 

 
Unitatea şcolară Nr. elevi 

care au 

susţinut 

proba 
anticipată 

Nr. elevi 
înscrişi 

pentru 

proba de 
bacalaureat 

francofon 

Nr. de 
elevi care 

obţinuseră 

certificat 
DELF B2 

Nr. elevi participanţi la proba de 
evaluare a competenţelor 

lingvistice – limba franceză care 

au obţinut: 

Nr. elevi 
participanţi 

la proba 

DNL 

Nr. elevi 
care au 

obţinut 

menţiunea 
„bacalaureat 

bilingv 

francofon” 

Nivel 

B2 

Nivel 

B1 

Nivel 

A2 

Nivel 

A1 

Colegiul Naţional 

„Carol I” CRAIOVA 

18  18 5 4 - - - 9 7 

Colegiul Naţional 

„Elena Cuza” 

CRAIOVA 

19 19 12 2 2 3 - 13 8 

T O T A L 37 37 17 6 2 3 - 22 15 

 

Toţi elevii care au obţinut menţiunea „bacalaureat bilingv francofon” au promovat şi 

examenul de bacalaureat naţional 

 

 

Situaţia numerică a candidaţilor care au susținut examenul de bacalaureat 

spaniol  

 

În judeţul Dolj există o singură unitate cu clase de predare în regim bilingv româno - 

spaniol ai cărei elevi participă la probele specifice în vederea obţinerii diplomei de 

bacalaureat spaniol, respectiv Colegiul Naţional „Carol I” CRAIOVA. 

a) Situaţia numerică a candidaţilor înscrişi 

 

 
Unitatea 
şcolară 

Nr. elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
absenţi la proba 

de evaluare a 
competenţelor 

Nr. elevi participanţi la proba de evaluare a 
competenţelor lingvistice – limba spaniolă 

care au obţinut: 

Nr. elevi participanţi 
la proba de Cultură şi 

Civilizaţie spaniolă 

Nr. elevi care au 
obţinut diploma 

de bacalaureat 
spaniol 

Nivel 

B2 

Nivel 

B1 

Nivel 

A2 

Nivel A1 

Colegiul 

Naţional 

„Carol I” 

CRAIOVA 

1 - - 1 - - - - 
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Menționăm că în anul școlar 2016-2017 niciun elev nu a obținut diploma de bacalaureat 

spaniol. 

 

Concluzii  Bacalaureat Național 2017 

• asigurarea resursei umane și a bazei materiale pentru centrele de examen şi pentru 

centrul zonal de evaluare; 

• mobilizarea cadrelor didactice din unitățile de învățământ pentru organizarea probelor 

de competențe lingvistice şi digitale. 

• existența procedurii de monitorizare video-audio; 

 

Rezultate examene de certificare a competențelor profesionale 

 
La nivelul județului Dolj s-au organizat examene de certificare a competențelor 

profesionale, după cum urmează: 

➢ Examen pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor cu studiu 

intensiv şi bilingv al limbilor străine şi a atestatului pentru predarea limbilor străine la 

clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-

educatoare; 

➢ Examen de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de 

matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică; 

➢ Examen pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul liceal, filiera 

vocațională. 

 

Examen pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii 

claselor cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi a atestatului 

pentru predarea limbilor străine la clasele I-IV de către absolvenţii claselor 

cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare; 

 

➢ În vederea organizării  şi desfăşurării examenului pentru obţinerea atestatului 

profesional de către absolvenţii claselor cu studiu intensiv  şi bilingv al limbilor străine  

şi cu predare în limbile minorităţilor  şi a atestatului pentru predarea limbilor străine la 

clasele I – IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători 

– educatoare, în limba engleză au fost constituite comisii de examinare în următoarele 

centre de examen: Colegiul Național Pedagogic “Ştefan Velovan” Craiova, Colegiul 
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Național ”Carol I” Craiova, Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova și Colegiul 

Național ”Frații Buzești” Craiova. 

Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru obţinerea atestatului profesional este 

următoarea: 

 

          Număr de elevi         Promovabilitate  

   Înscrişi   Prezenţi   Absenţi   Promovaţi   Respinşi   %    

  urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban  rural  

  B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16  17 18  19 20 21 22 23  24 25  

T
o

ta
l 

 28 100  11 25 91  11 3 9   25  91 11        100 100   100  

                               

T
o
ta

l 

G
en

er
a
l 

139 127 12 139  100% 

 

 

 

 

 

➢ În vederea organizării  şi desfășurării examenului pentru obținerea atestatului 

profesional de către absolvenții claselor cu studiu intensiv  şi bilingv al limbilor străine  

şi cu predare în limbile minorităților  şi a atestatului pentru predarea limbilor străine la 

clasele I – IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători 

– educatoare, în limba franceză au fost constituite comisii de examinare în 

următoarele centre de examen: Colegiul Național Pedagogic “Ştefan Velovan” 

Craiova, Colegiul Național ”Carol I” Craiova, și Colegiul Național ”Frații Buzești” 

Craiova.  

Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru obţinerea atestatului profesional este 

următoarea: 

 

          Număr de elevi         Promovabilitate  

   Înscrişi   Prezenţi   Absenţi   Promovaţi   Respinşi   %    

  urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban  rural  

  B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F  

T
o

ta
l 

 11 17   10 16   1 1   10 10 
16 

 
 

     100 100     

                            

T
o
ta

l 

G
en

er
a
l 

28 26 2 

   

2 

26  100% 
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➢ În vederea organizării  şi desfăşurării examenului pentru obţinerea atestatului 

profesional de către absolvenţii claselor cu studiu intensiv  şi bilingv al limbilor străine  

şi cu predare în limbile minorităţilor, în limba spaniolă au fost constituite comisii de 

examinare în următoarele centre de examen: Colegiul Colegiul Național ”Carol I” 

Craiova, și Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova.  

 

Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru obţinerea atestatului profesional este 

următoarea: 

 
          Număr de elevi         Promovabilitate  

   Înscrişi   Prezenţi   Absenţi   Promovaţi   Respinşi   %    

  urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban  rural  

  B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F  

T
o

ta
l 

 10 25   10 25       10 25 25         100 100     

                               

T
o
ta

l 

T
o
ta

l 
 

G
en

er

a
l  35 35  35  100%  

 

➢ În vederea organizării  şi desfăşurării examenului pentru obţinerea atestatului 

profesional de către absolvenţii claselor cu studiu intensiv  şi bilingv al limbilor străine  

şi cu predare în limbile minorităţilor, în limba germană au fost constituite comisii de 

examinare în următoarele centre de examen: Colegiul Colegiul Național ”Frații 

Buzești” Craiova, și Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova. 

 

Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru obţinerea atestatului profesional este 

următoarea: 

 
          Număr de elevi         Promovabilitate  

   Înscrişi   Prezenţi   Absenţi   Promovaţi   Respinşi   %    

  urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban  rural  

  B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F  

T
o

ta
l 

 16 20 - - 13 19 - - 3 1 - - 13 19 19 - -  - - - - - 100 100 -  -  

                               

T
o
ta

l 

G
en

er
a
l 

36 32 4 32 - 100% 
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Examen de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor 

de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv 

informatică; 

Examenul pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de 

matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică s-a desfășurat în 

următoarele centre : Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, Colegiul Naţional „Elena Cuza” 

Craiova, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” 

Craiova, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova, Liceul „Charles Laugier” 

Craiova, Liceul „Traian Vuia” Craiova, Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, Liceul Teoretic 

„Henri Coandă” Craiova, Liceul Teologic Adventist Craiova, Liceul Teoretic „Tudor 

Arghezi” Craiova, Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti, Liceul Teoretic 

„Mihai Viteazul” Băileşti, Liceul Teoretic „Independenţa” Calafat, Liceul Teoretic Bechet, 

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” 

Filiaşi, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea 
 

  

  
  

  

Număr de elevi 
Promovabilitate % 

Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinsi 

Urban Rural Urban Rural 
Urba

n 
Rural Urban Rural 

Urba

n 
Rural Urban Rural 

B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

T
o

ta
l 

28

7 

14

6 

6

2 

6

1 

28

2 

14

3 

5

9 

6

0 
5 3 3 1 

28

2 

14

3 

5

9 

6

0 
0 0 0 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

T
o

ta
l 

G
en

er
al

 

556 544 12 544 0 100% 

 

Examen pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul 

liceal, filiera vocațională. 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj s-a constituit Comisia Județeană de 

Evaluare și certificarea competențelor profesionale în învățământul liceal, filiera vocațională, 

pentru profilurile: artistic, pedagogic, teologic și sportiv, în baza Metodologiei aprobate prin 

Ordinul MEN  nr. 4433 din 29.08.2014, cu modificările și completările ulterioare. 

S-au stabilit  următoarle centre de examen :Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” 

Craiova, specializarea volei; ColegiulTehnic Energetic Craiova, specializările fotbal, handbal 

și baschet; Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu” Craiova, specializările: atletism și 

scrimă; Liceul Tehnologic Auto Craiova, specializarea instructor sportiv - fotbal; Colegiul 

Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova, specializarea învățător-educatoare; Liceul de 

Arte ”Marin Sorescu” Craiova, specializările: muzică, arte plastice și decorative, arhitectură, 
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arte ambientale și design;Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul” Craiova, 

specializările: teologie ortodoxă. 

 

Situația statistică generală 

 
TOTAL 

DISCIPLIN

E 

NUMAR ELEVI Promovabilitate 

Inscriși Prezeți Absenti Promovati Respinși   

urba

n 

rura

l 

urba

n 

rura

l 

urban rura

l 

urba

n 

rura

l 

urban rura

l 

urban rural 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Total 219 52 212 52 7 0 212 52 0 0 80,30

% 

19,70

% 

TOTAL 

GENERAL 

 

271 

 

264 

 

7 

 

264 

 

0 

 

100% 

 

 

Rezultate  obținute de elevi la olimpiadele școlare naționale  
 

Nr. 

crt. 

Discipline din aria curriculară/concurs Premiul I Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiuni 

1.  Discipline din aria curriculară 

”Arte” 

2  1 2 

2.  Concursul naţional pentru elevi din 

Învăţământul special 

2 2 1  

3.  Discipline din aria curriculară 

”Limbă şi Comunicare” 

4 5 8 10 

4.  Discipline din aria curriculară 

”Matematică şi Ştiinţe” 

1 1  17 

5.  Discipline din aria curriculară Om şi 

Societate 

3 1 1 4 

6.  Olimpiada Naţională de Pregătire 

Sportivă Teoretică 2017 

1   1 

7.  Discipline din aria curriculară 

„Tehnologii” 

1 3 1 14 

 

 

ABANDONUL ȘCOLAR ÎN JUDEȚUL DOLJ  

 
Abandonul şcolar este o problemă socială, determinată de caracteristicile 

socioculturale ale mediului de provenienţă desemnând un tip de conduită evazionistă stabilă 

ce prefigurează sau reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie şi încredere în 

educaţia şcolară. 

Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative 

atât în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, 

care-şi va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să 

dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat 
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„stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de 

comportamente deviante şi infracţionale. Din punct de vedere legal se specifică faptul că 

frecventarea obligatorie a şcolii încetează la sfârşitul clasei a X- a. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă, ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 

înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 

ciclului de studii început.  

Factorii care favorizează abandonul școlar 

A) La nivelul elevului și al familiei 

• Dificultățile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au 

probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor și resimt uneori nevoia de forță 

de muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie ). 

• Modelul educațional oferit de părinți. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunțe la 

educație provin din familii în care părinții nu au mai mult de opt clase. Există însă și excepții. 

Există însă destul de frecvent elevi aflați în situații de abandon care își doresc să își 

completeze educația ,, măcar până la 10 clase”, să reușească să aibă o calificare, astfel încât să 

nu ajungă ca părinții, simplii zilieri, fără mari șanse de reușită în viață. 

• Modelul educațional oferit de frați este mult mai influent. Familiile unde există frați 

mai mari ce au renunțat timpuriu la educație tind să reproducă modelul și în ce privește frații 

mai mici. 

• Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăți materiale. Divorțul, alcoolismul, 

violența în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

• Implicarea în activități aflate la limita legii. Prostituția, apartenența la găsti de 

cartier, integrarea în rețele de cerșetorie conduc aproape mereu la renunțarea la educație, fiind 

prezente ca factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a și in perioada imediat 

următoare debutului ciclului secundar superior. 

• Intrarea pe piața muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activități regulate ca 

barman, de prostituție sau cerșetorie, prezența pe durata semestrelor școlare în astfel de 

activități aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu 

renunțarea prematură la educație. O soluție pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi 

promovarea unor modele comune în țările vestice, și anume implicarea liceenilor ce au nevoie 

de resurse pentru a se intreține în activități aducătoare de venit pe perioada vacanțelor, având 

o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 
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• Încrederea scăzută în educație se dovedește a fi mai degrabă un stereotip infirmat 

de realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă in educație chiar inmomentele 

imediat premergătoare abandonului școlar. În acest sens ar putea fi util caelevi care au 

renunțat deja prematur la școală să intre în contact cu cei aflați în risc dea abandona, 

povestindu-le care este imaginea lor curentă despre școală. 

• Migrația circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme 

importante de reintegrare a copiilor de migranți ce părăsesc sistemul și apoi sereîntorc, la 

vârste mai mari. Aceleași probleme sunt regăsite și în cazul intrării lavârste mai mari în 

sistemul de învățământ. 

B) La nivelul școlii 

• repetențiile repetate și frecvente; 

• integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi; 

• calitatea relațiilor cu profesorii și cu colegii. 

În școală se remarcă însă și lipsa unor intervenții preventive. Cadrele didactice pot avea 

un rol important în prevenirea abandonului școlar timpuriu, deoarece sunt în permanent 

contact cu elevii, le pot identifica și diagnostica problemele și pot atrage atenția organismelor 

(autorități sau organizații non-guvernamentale) competente asupra eventualelor nevoi de 

intervenție. Abandonul școlar crează condițiile eșecului integrării sociale, în sensul că reduce 

semnificativ șansele autorealizării în domeniile de activitate licite, legale. Cauzele 

abandonului școlar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie și o rezultantă a unei duble 

situații de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de 

învățare realizată în mediul școlar dar și extrașcolar” și, pe de altă parte, despre „inadaptarea 

școlii la factorii interni (biologici, psihologici) și externi (socio-economici, socio-culturali)”. 
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Fenomenul migraţiei 

Fenomenul migraţiei, una dintre marele drame ale timpurilor moderne, este favorizat 

de posibilităţile mari de transport, de circulaţia informaţiilor, de tensiunile sociale şi situaţiile 

economice precare.  

           Migraţia duce la modificări socio-economice şi culturale, ceea ce determină schimbări 

temporare sau definitive ale realităţii umane, ale modului de viaţă şi ale personalităţii celor 

care pleacă, dar şi ale celor rămaşi acasă. Astfel, migraţia afectează, în primul rînd, familia, 

schimbîndu-i atît structura, cît şi funcţionalitatea. 

           Familia temporar dezintegrată a devenit una dintre formele către care se îndreaptă 

evoluţia familiei, ridicînd o multitudine de probleme vizînd un nou stil de viaţă şi de 

interacţiune, noi solicitări pe linia ajustării şi acomodării atît intrafamiliale, cît şi 

extrafamiliale. 

 

373
CAZURI

849
CAZURI

263
CAZURI

ABANDONUL ȘCOLAR, LA NIVELUL JUDEȚULUI 
DOLJ, PE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
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Modalități de prevenire a abandonului școlar 

• Organizarea campaniilor de creștere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii 

și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii; 

• Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistență educațională în 

vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a scolii (pentru persoanele cu risc de 

părăsire timpurie a școlii și pentru familiile acestora); 

• Activități de adaptare/dezvoltare a curriculumului din învățământ pentru formarea 

competențelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice și de învățare și adaptarea 

acestora la specificul și nevoile elevilor; 

• Diversificarea, dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere pentru părinți pentru a 

înțelege importanța educației și a intervenției timpurii, precum și rolul lor în educația copiilor; 

• Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sănătate care pot afecta 

dezvoltarea mentală, socială și viitorul parcurs educațional și profesional al populației școlare, 

în special în învățămantul preșcolar și primar; 

• Promovarea și susținerea dezvoltării parteneriatului de tipul școală-comunitate-părinți 

și realizarea de activități educaționale integrate, în parteneriat pentru prevenirea abandonului 

si părăsirii timpurii a școlii; 

• Crearea și dezvoltarea rețelelor și parteneriatelor între școli, instituții locale, servicii de 

ocupare, servicii sociale și de sănătate etc. în vederea prevenirii fenomenului de părăsire 

timpurie a școlii și reintegrarea în educație a celor care au părăsit timpuriu școala; 

Între
8 000 și 8 500

Între 400 și 450

Elevii cu părinții plecați în străinătate Elevii în situație de risc de eșec școlar(cauza-
migrația părinților)

ANALIZA COMPARATIVĂ ÎNTRE ELEVII CU 
PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE ȘI ACEIA ÎN 

SITUAȚIE DE RISC DE EȘEC ȘCOLAR
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• Dezvoltarea și furnizarea activităților de educație remedială (validarea învățării 

anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică și 

profesională, îndrumare etc.); 

• Dezvoltarea și furnizarea activităților de tipul „școală după școală” (în special cursuri 

de alfabetizare și de formare a abilităților numerice etc.); 

• Sprijin pentru dezvoltarea învățării non-formale și informale pentru cei cu risc de 

părăsire timpurie a școlii și pentru cei care părăsesc timpuriu/abandonează școala; 

• Sprijin pentru formarea profesorilor, a formatorilor și a altor categorii de personal care 

lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu cei care părăsesc timpuriu școala 

si populația în educația de tipul „A doua șansă”; 

• Dezvoltarea acțiunilor specifice pentru îmbunătățirea și promovarea abilităților sociale 

în scopul facilitării integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu școala in educația de tip 

„A doua șansă”; 

 

Acțiuni/ măsuri și activități privind creștere siguranței elevilor și a 

cadrelor didactice în mediul școlar; prevenirea violenței în unitățile de 

învățământ și în zona adiacentă unităților de învățământ, în anul școlar 

2016- 2017 

 
La nivelul unităților de învățământ preuniversitar s-au întreprins mai multe demersuri 

pentru creșterea gradului de siguranță în incinta școlii și în zonele adiacente, în anul școlar 

2016-2017, dintre care amintim: 

- transmiterea către Inspectoratul Școlar Județean Dolj a situației privind existența 

infrastructurii referitoare la siguranța școlară; 

- diseminarea Planului local comun de acțiune(P.L.C.A.) către personalul didactic; 

- desemnarea cadrelor didactice care să răspundă de prevenirea și combaterea manifestărilor 

antisociale în mediul școlar și informarea reciprocă cu privire la persoanele responsabile din 

respectivele instituții; 

- includerea în regulamentele interne a unor prevederi clare referitoare la asigurarea siguranței 

școlare, a obligațiilor ce le revin: cadrelor didactice, elevilor, personalului auxiliar și de pază; 

- informarea cu privire la prevederile privind asigurarea siguranței școlare a: cadrelor 

didactice, elevilor, părinților și polițiștilor/jandarmilor/polițiștilor locali; 

- responsabilizarea cadrelor didactice pentru aducerea la cunoștința conducerii unităților de 

învățământ și a poliției a oricărei manifestări de conduită a elevilor sau a altor persoane din 

zona unității de învățământ care pot reprezenta un risc la adresa siguranței școlare; 
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- evaluarea siguranței școlare înregistrate în anul precedent; 

- identificarea cauzelor și condițiilor care generează sau favorizează comiterea faptelor 

antisociale; 

- identificarea soluțiilor de remediere a cauzelor și condițiilor care generează sau favorizează 

comiterea faptelor antisociale în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ; 

- stabilirea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și a instituțiilor de poliție și 

jandarmerie, a modului de cooperare și acțiune, a procedurilor de anunțare a evenimentelor 

etc.; 

- informarea Inspectoratul Școlar Județean Dolj și a instituțiilor de poliție și jandarmerie 

privind înregistrarea și raportarea actelor de violență la nivel local, comise incinta și în zona 

adiacentă unităților de învățământ preuniversitar; 

- monitorizarea permanentă și evaluarea evoluției și dinamicii fenomenului delicvenței 

juvenile în mediul școlar, îndeosebi a faptelor comise cu violență; 

- organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai poliției/jandarmeriei în vederea analizării 

siguranței școlare și a stabilirii modului de abordare a diferitelor situații înregistrate; 

- realizarea de parteneriate cu instituții guvernamentale și organizații nonguvernamentale care 

pot sprijini activitățile de prevenire desfășurate la nivel județean; 

- elaborarea de programe/proiecte, campanii și planuri de măsuri de prevenirea violenței în 

mediul școlar; 

- stabilirea activităților instructiv-educative la care să participe și polițiști, în vederea 

prevenirii violenței în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, cum 

ar fi: ședințe ale comitetelor de părinți, consiliile profesorale și orele de dirigenție; 

- organizarea unor acțiuni comune cu poliția și jandarmeria în care să fie urmărite următoarele 

obiective: combaterea abandonului și absenteismului școlar, asigurarea unui climat de 

siguranță civică în zona adiacentă unităților de învățământ, respectarea prevederilor 

referitoare la modul de executarea a serviciului de către personalul de pază și respectarea 

prevederilor H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de 

dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților; 

- implicarea mass-mediei în prezentarea rezultatelor pozitive ale cooperării 

interinstituționale și în promovarea bunelor practici cu privire la activitățile informativ-

preventive derulate în unitățile de învățământ preuniversitar; 

 

Din cele 586 de unități școlare, 91 sunt asigurate cu pază proprie ( 38 de licee, 43 de 

școli gimnaziale și 10 grădinițe), 33 au paza asigurată cu societăți specializate în domeniu ( 7 
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licee, 22 de școli gimnaziale și 4 grădinițe) iar 2 licee și o școală gimnazială au asigurată pază 

mixtă.  

Un număr de 316 unități școlare au instalate sisteme de supraveghere video ( toate 

liceele, 165 de școli gimnaziale și 91 de gradinițe) ; 552 de unități de învățământ sunt 

asigurate șicu gard împrejmuitor ( 60 licee, 249 școli gimnaziale și 243 grădinițe). 

 

 

ANALIZA INCIDENTELOR DE VIOLENȚĂ ÎN UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL DOLJ 

 
NR. CRT CATEGORIA  TOTAL 

1 ATAC LA PERSOANĂ 111 

2 ATENTAT LA SECURITATEA 
UNITĂȚII ȘCOLARE 

18 

3 ATENTAT LA BUNURI 34 

4 ALTE FAPTE DE VIOLENȚĂ SAU 
ATENTATE LA SECURITATE 

0 

TOTAL 163 

 
Se constată o diminuare semnificativă a actelor de violență comparativ cu anul școlar 

2015-2016. 

 

ACTE DE VIOLENȚĂ AN ȘCOLAR 
2015-2016 

AN ȘCOLAR 
2016-2017 

 259 163 

 

 

MĂSURI DE SOLUȚIONARE A SITUAȚIILOR DE VIOLENȚĂ 

 
• Prezentarea cazurilor la nivelul claselor gimnaziale şi liceale. 

• Întâlniri cu ofiţerii Direcţiei de Prevenirea şi Combaterea criminalităţii. 

• Analiza cazurilor în  cadrul întâlnirilor cu directorii unităţilor de învăţământ, cu 

prilejul cărora au fost analizate faptele de violenţă. 
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EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

 
 

 

SĂPTĂMÂNA ” ȘCOALA ALTFEL” ÎN JUDEȚUL DOLJ 

 
Unităţile de învăţământ preuniversitar şi-au desfăşurat săptămâna  dedicată activităţilor 

educative extraşcolare şi extracurriculare ”Şcoala altfel!”  în perioada aprobată de către 

Consiliul de Administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ, această săptămână fiind  o 

combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut de către elevi. Fără presiunea unui 

clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în unanimitate de 

săptămâna „altfel”, având astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi de a 

consolida relaţia cu aceştia.  

În această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de 

învățământ, programul „Școala altfel!” desfășurându-se după un orar special, în funcţie de 

durata activităţilor. 

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor preșcolarilor/elevilor și a cadrelor 

didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor, să pună în valoare talentele 

și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul 

național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte non-formale. 

S-au elaborat proiecte la nivelul grupelor de preșcolari, la nivelul claselor primare şi la 

nivelul claselor gimnaziale, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective 

educaționale, prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot 

derula. 

Proiectele s-au organizat în instituţiile școlare, în parteneriat cu alte unități de 

învățământ, cu Poliția, Direcțiile de sănătate publică, Jandarmerie, prin participare la diferite 

acţiuni din cadrul instituţiilor de pe raza judeţului Dolj, ca: Teatru Naţional ,,Marin Sorescu” 

Craiova, Teatrul ,,Colibri” Craiova, Muzeul de Artă, Muzeul Olteniei, Filarmonica Craiova 

etc. 
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TIPURI DE ACTIVITĂȚI: 

• activităţi culturale; 

• activităţi sportive; 

• activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare  

• activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 

• activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, 

economisirea energiei, energie alternativă etc.); 

• activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc. 

Aceste activități au fost organizate sub diferite forme : educaţie media şi 

cinematografică;competiţii organizate la nivelul şcolii;mese rotunde, dezbateri;activităţi 

de voluntariat sau de interes comunitar;proiecte comunitare, de responsabilitate 

socială;schimburi de experienţă;vizite de studiu;parteneriate educaţionale şi tematice la 

nivel de unităţi de învăţământ. 

Acţiunile valorificate în cadrul programului „Școala altfel!”şi-au atins cu succes 

obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri, vizionare filme, 

prezentări PPT 

- cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale şi zonale; 

- asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia, 

cultura; 

- lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei,sensibilităţii şi spiritului creator, 

formarea unei personalităţi umane complexe; 

- cultivarea noţiunilor ce ţin de codul bunelor maniere; 

- alfabetizarea civică a elevilor prin familiarizarea cu limbajul impus de codul bunelor 

maniere; 

- utilizarea  motivele populare tradiţionale în  confecţionarea felicitări, încondeiere ouă cu 

simboluri populare, respectiv brăţări, obiecte decorative; 

- participarea activă la amenajarea expoziţiei pascale apreciind corect valoarea fiecărui 

produs expus; 

- promovarea educaţiei alternative şi a normelor ecologice 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR DERULATE 

La  activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile 

realizate au fost nu numai instructiv educative,dar au reuşit să trezească interes şi o implicare 

activă a elevilor şi a părinţilor: 

- dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei 

sociale şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare; 

- ghid de sugestii metodologice şi lucrări practice privind transferul performativ al 

conţinuturilor din curriculumul de baza în activităţi extracurriculare; 

- identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii; 

- expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară ; 

- inventar de bune practici educaţionale şi comunitare identificate în cursul derulării 

proiectului; 

- creşterea calităţii şi adecvării serviciilor oferite de formatorii şi experţii ocupaţionali;  

- realizarea unui produs informatic de gestionare si informare a traseelor profesionale şi de 

poziţionare ocupaţională; 

- identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii; 

- facilitarea comunicării între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi 

reprezentanţi ai comunităţii locale; 

- atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii; 

- identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific 

educaţional şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele 

informative ale proiectului; 

- punct de documentare al şcolii de orientare şcolară şi profesională şi de bune practici 

educaţionale în domeniul extracurricular, cu materiale informative complete şi diverse 

despre proiect şi activităţile sale; 

- grup de iniţiativă pentru extinderea în şcoală a acţiunilor extracurriculare care oferă cadru 

de transfer procesului instructiv-educativ;  

- dosar tematic; 

- album foto; 

- produse realizate de elevi; 

- prezentări PPT,  eseuri; 

- expoziție foto / desene; 

- jurnal de excursie; 

- fise cu impresiile elevilor; 
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- produse publicitare realizate de elevi; 

- material video/foto; 

- impresiile călătoriei virtuale; 

- fişe cu trasee profesionale. 

ANALIZA SWOT: 

Puncte tari:  

- buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale; 

- munca în echipă;  

- implicarea în activităţi a elevilor şi a cadrelor didactice în atingerea obiectivelor; 

- crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale; 

- cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă 

profesionale. 

- experienţamanagerialăacadrelordidacticecarelucrează cudiferitecategoriideelevi; 

- rigurozitateaprogramuluiîntocmit; 

- interes crescut al unor cadre didactice şi elevi pentru angrenarea în proiecte locale, 

naţionale; 

- atmosfera relaxantă; 

- implicarea în activităţi şi a altor instituţii furnizoare de educaţie; 

- lectii vii (implicarea directă a elevilor în diverse activităţi) 

- observarea elevilor în alte contexte educaționale; 

- crearea unui climat educațional deschis și stimulativ prin relațiile interpersonale: 

învățător- învățător, elev-elev, coleg-coleg; 

Puncte slabe: 

- timp insuficient pentru a se realiza astfel de activităţi; 

- reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor părinţi; 

- fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute 

de elevi; 

- neimplicarea părinţilor suficient în activităţi. 

Oportunităţi:  

- amploarea efectelor activităţilor cultural artistice şi sportive; 

- dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat; 

- creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional. 
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Ameninţări: 

- insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii; 

- criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, conservatorismul; 

- multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare; 

- motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice; 

- vremea re acare a împiedicat desfăşurarea activităţilor în aer liber; 

- insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii; 

- instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale 

pentru a  participa la vizitarea muzeelor, expozițiilor, excursiilor. 

 

RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII DE AMELIORARE A PROGRAMULUI: 

- acordarea de fonduri  pentru derularea activităţilor; 

- gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport în comun în această săptămână . 

Rezultate – competiţii naţionale CAEN 2016 – 2017  
 

Educația nonformală oferă un set de experiențe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, 

tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educație prin :  

- Valorificarea timpului liber al elevilor , din punct de vedere educațional;  

- Oportunități pentru valorificarea experiențelor de viață ale elevilor , prin cadrul mai 

flexibil și mai deschis și prin diversificarea mediilor de învățare cotidiene ;  

- Participare voluntară , individuală sau colectivă ;  

- Dezvoltarea spiritului competitiv prin participarea la diferite proiecte şi concursuri 
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Concursuri și olimpiade naţionale extraşcolare  

Nr. 

crt. 

Concursul 

 

Premiul I Premiul II Premiul 

III 

Mențiuni 

1.   

Concursul naţional de creaţie literară 

,,Tinere Condeie” 2017 

2 2 2 1 

2.  

Concursul naţional de reviste şcolare 

şi jurnalistică 

 2   

3. Concursul Naţional de educaţie 

rutieră ,,Educaţie rutieră-educaţie 

pentru viaţă” 

 1 1  

4.  

 Concursul Naţional Proiecte de 

Mediu 

1    

5. Concursul Naţional  ,,Europa de 

mâine” 

1    

6.  

Concursul naţional ,,Europa, mai  

aproape de noi” 

 1   

7. Olimpiada Naţională de 

,,Meşteşuguri artistice tradiţionale” 
 

 1 2 1 
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SECȚIUNEA 6___________________________________________ 

 

UNITĂȚI CONEXE : CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ, 

PALATUL COPIILOR, C.J.R.A.E. DOLJ, CLUBUL SPORTIV 

ȘCOLAR CRAIOVA 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ 
 

Casa Corpului Didactic este principala instituţie publică de stat din judeţul Dolj 

responsabilă cu dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic-auxiliar din 

învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă şi activităţi de perfecţionare, 

a cărei misiune este de a asigura cadrul propice pentru dezvoltarea personală şi profesională a 

personalului din învăţământul preuniversitar, prin promovarea inovaţiei şi prin creşterea 

calităţii programelor de dezvoltare profesională adresate personalului didactic şi didactic 

auxiliar. 

Resursa umană 

 

Număr 

posturi  

personal 

didactic 

Total  

personal 

didactic 

încadrat 

Număr 

posturi  

personal 

didactic 

auxiliar 

Total  

personal 

didactic 

auxiliar 

încadrat 

Număr 

 posturi  

personal  

nedidactic 

Total  

personal 

nedidactic 

încadrat 

Număr  

total 

posturi  

existente 

Total 

personal 

încadrat 

7 8 2 2 1 1 10 11 

 

Filiale ale C.C.D. Dolj 

 

Unitatea şcolară / Localitatea 

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Băileşti 

Şcoala Gimnazială “Gheoghe Brăescu” Calafat 

Liceul Tehnologic "Petre Baniţă" Călărași 

Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" Segarcea 

Școala Gimnazială Filiași 

TOTAL: 5 

 

Centre de informare şi documentare funcţionaleînfiinţate în județ - 33 

Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului 

didactic, conform OM 5554/2011, art.14 - 133 
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În anul școlar 2016-2017, CCD Dolj a colaborat cu ISJ Dolj pentru derularea mai 

multor activități ai căror beneficiari au fost cadrele didactice din unitățile de învățământ din 

județul Dolj care prin valorificarea competențelor dezvoltate și a cunoștințelor dobândite au 

dus la creșterea calității actului didactic în școlile din județ:  

 ”Dunărea ne unește/Sănătate și integrare socială prin educație fizică și sport în 

contextul școlii europene - Festival Internațional/conferință internațională 

 Cercul responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli cu tema 

„Perfecționarea continuă  a cadrelor didactice prin intermediul  activităților științifice, 

metodice și culturale”   

 Consfătuirile cadrelor didactice 

 „Discovering european culture and civilisation”  

În parteneriat cu ISJ Dolj s-au desfășurat cursuri de pregătire pentru candidaţii 

înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ și de pregătire a candidaților înscriși 

la examenul de titularizare în învățământ.  

Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul 

preuniversitar 

 Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de MEN – 3  

 Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD –3 

 Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN – 70  

 Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ --1 

 Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante -1. 

Astfel, în anul școlar 2016-2017 : 

   - s-au desfășurat 143 activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale la nivel 

judeţean/interjudeţean/ naţional/internaţional, la care au participat peste 15.000 de cadre 

didactice. 

- au fost inițiate și derulate 22 de parteneriate cu unități de învățământ din județul 

Dolj, în vederea derulării în bune condiții a programelor de formare, cu parteneri naționali și 

internaționali în vederea implementării de proiecte sau schimburi de experiență profesională; 

- s-au desfășurat cursuri de formare continuă acreditate și avizate de MEN la care au 

participat 3830 de cadre didactice :  
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Categoria de personal Număr personal participant la acţiuni de 

formare desfăşurate în anul şcolar 2016-

2017 

Personal didactic:  

-educatoare 457 

-învăţători/institutori 464 

-profesori 1763 

-maiştri instructori 2 

-personal didactic cu funcţii de conducere, de 

îndrumare şi de control 

5 

Personal didactic auxiliar 76 

Personal nedidactic 0 

Total 3830 

 

Mediul Număr programe 

derulate 

Număr participanţi 

urban 64 2742 

rural 12 1088 

Total  3830 

 

Activităţile de perfecţionare desfăşurate în judeţul Dolj s-au caracterizat printr-un 

nivel de la bine spre excepţional al informaţiilor metodico-ştiinţifice şi de calitate a 

organizării. Reglementarea printr-un act unic, dar şi interesul organizatorilor de a oferi 

evenimente de calitate, a condus la un feed-back pozitiv din partea participanţilor. Gradul 

sporit de interes al cadrelor didactice din judeţul nostru este dovedit de numărul semnificativ 

de participanţi şi specialişti în domeniu prezenţi la fiecare din aceste activităţi. 
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PALATUL COPIILOR CRAIOVA 
 

Palatul Copiilor Craiova este singura unitate de învățământ preuniversitar din județul 

Dolj, abilitată să furnizeze activități extrașcolare, în baza Legii educației naționale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare,art. 100 și  

Anexa 1 la Regulamentul unităților care oferă activitate , reactualizat prin OM 

4624/27.07.2015  

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este Palatul Copiilor din Craiova, 

având 7 structuri subordonate. Cele 7 structuri subordonate sunt cluburi ale copiilor ce își 

desfășoară activitatea în toate orașele din județul Dolj – Băilești, Segarcea, Calafat, Dăbuleni, 

Bechet, Filiași și în cea mai mare comună – Poiana Mare, asigurându-se un grad mare de 

reprezentativitate geografică la nivelul județului. 

Resursa umană este alcătuită din 79 de persoane, dintre care 65 de cadre didactice 

(34 în structura centrală, 31 în structurile arondate),  6 cadre didactice auxiliare (4 în structura 

centrală, 2 în structurile arondate) și 8 cadre nedidactice (5,5 în structura centrală, 2,5 în 

structurile arondate). 

Oferta educațională dezvoltă toate domeniile educaționale prevăzute de normative și 

s-a înregistrat un progres major începând cu 2012 în sensul diversificării acesteia la nivelul 

întregului județ, nu doar prin organizarea de grupe în domeniul conex, ci și prin flexibilitatea 

de organizare la nivelul întregii instituții.  

Oferta educațională include următoarele domenii/specializări: 

Domeniul cultural 

 Cenaclu  literar /Cultură  şi  civilizaţie românească /Cultură şi  civilizație  

franceză/ Cultură  şi  civilizaţie  spaniolă+ 30% engleză) /Cultură şi  

civilizație engleză(2 catedre)/Cultură  şi  civilizaţie  germană+ 30% 

franceză/Cultură  şi  civilizaţie  italiană 

Domeniul artistic 

 Ceramică  pictură /Modelaj /Sculptură /Teatru /Muzică  populară /Muzică  

uşoară  vocală  şi  instrumentală  

Domeniul știință și tehnică aplicată 

 Informatică (2 catedre)Matematică aplicată  în tehnică de  calcul(3 

catedre)/Operare şi programare  pe calculator + 30% matematică aplicată în 

tehnică de calcul)/Fizică  aplicată(+ 30% astronomie/robotică) /Jocuri logice 
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/Astronomie (+ 30% matematică aplicată)/Karting /Machete  /  construcţii de 

masini / Protecţia  mediului – Ecologie   

Domeniul  sportiv-turistic: 

 Dans  modern (2 catedre)/Gimnastică  aerobică(2 catedre) / Dans sportiv 

/Dansuri  populare/Radiogoniometrie/Orientare turistică  /Tenis  de  masă/ 

Karate  -  

Comisia metodică transdisciplinară Calafat 

 Chimie   experimentală /Matematică aplicată în  tehnica /Desen pictură 

/Cultură  şi  civilizaţie  engleză  

 Horticultură /Jocuri  logice /  Mate. Aplicată  în  teh   de  calcul 

Comisia metodică transdisciplinară Poiana Mare 

 Electrotehnică /Informatică /Karting  

Comisia metodică transdisciplinară Băilești 

 Protecţia  mediului /Electrotehnică /Muzică   vocal  instrumentală 

/Informatică/Jocuri logice  

Comisia metodică transdisciplinară Segarcea 

 Matematică  aplicată  în  tehnică de  calcul /Protecţia   mediului /Operare şi  

programare pe   calculator  

Comisia metodică transdisciplinară Dăbuleni și Bechet 

C.C.Bechet  

 Protecţia   mediului / Fotocineclub  

C.C.Dăbuleni 

 Horticultură /Tenis de  masă /Karting /Electronică /Tenis de câmp 

/Informatică 

Comisia metodică transdisciplinară Filiași 

 Jocuri  logice /Electrotehnică /Navomodele  /  karting /Ecoturism /Pictură  

desen  /Cultură  şi  civilizaţie  engleză 

În ceea ce privește proiectare curriculară , în domeniul cultural se insistă asupra 

culegerii și redobândirii folclorului doljean ,  asupra creației originale și a limbilor străine 

(engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană); în domeniul sportului, deoarece avem 
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rezultate excepționale la dansuri moderne, gimnastică aerobică, karate,tenis de masă sau de 

câmp,  am continuat demersurile  asupra construirii unei imagini corecte a kartingului – ca 

sport transdiciplinar în domeniul științelor și tehnicii, insistăm asupra caracterului aplicativ 

al acestora, organizând cercuri precum fizică/chimie aplicată, matematică aplicată în tehnică 

de calcul, radio/TV, redacție de presă , informatică/operare programate calculator, 

horticultură, protecția mediului și ecoturim, jocuri logice, astronomie, machete, construcții 

de mașini, electrotehnică, navomodele; în domeniul artelor, propunem atât cercuri de arte 

plastice (pictură, grafică, desen, sculptură,modelaj), cât și artă electronică, dar și muzică 

ușoară sau populară, vocală și instrumentală . De asemenea, la Palatul Copiilor se 

organizează cercuri de teatru clasic , dar și de teatru interactiv(forum, legislativ, invizibil, 

social, labirint etc) 

În domeniul civic se insistă asupra furnizării de competențe în direcția activizării 

civice, prin programe de educație ecologică și de intervenție socială. Palatul Copiilor 

Craiova a fost înscris și acceptat  în programul mondial Eco-Școala în anii școlari 2012-

2016 derulând activități ecologice atât în cadrul celor 5 cercuri de protecția mediului din 

Craiova, Segarcea, Băilești, Bechet, Filiași , cât și în cadrul celor 2 cercuri de Horticultură 

organizate la Dăbuleni și Calafat și al cercului de Chimie experimentală, apoi de 

horticultură organizat la Calafat.(prin aprobarea de către Consiliul de Administrație a 40% 

din grupe în domeniul ecologic). De asemenea, obiectivele de protecția mediului sunt 

realizate interdisciplinar, prin proiecte tematice realizate la nivelul fiecărui  cerc al Palatului 

și cluburilor, protecția mediului constituindu-se în obiectiv orizontal. 

 Calitatea educației se reflectă în interesul crescut față de activitatea Palatului Copiilor 

Craiova și structurilor arondate, numărul înscrierilor depășind în fiecare an semnificativ 

normativul de minim 6300 de beneficiari. Astfel, la 01.09.2016 au fost înregistrate 7677 de 

solicitări de înscriere la cele 65 de cercuri, organizându-se 587 de grupe, dintre care 366 de 

începători, 202 de avansați și 19 grupe de performanță. Având în vedere faptul că prezența 

este opțională, procedura de înscriere este flexibilă, curprinderea copiilor în grupe a fluctuat 

sub raport numeric, în sensul depășirii normativelor, în data de 16 iunie finalizând cursurile 

un număr de 8500 de copii și tineri –beneficiari ai educației nonformale din întreg județul 

Dolj. 
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 Un indicator important al calității actului educațional este numărul semnificativ de 

premii obținute, de toate nivelurile, de la internațional la local. Aceste concursuri au implicat 

participarea a peste 5000 de copii și tineri din toată țara și din străinătate, participând la 

reprezentarea onorifică a județului nostru la nivelul național și internațional. 

Cel mai important indicator al performantei instituționale este suportul, 

complementaritatea asigurate educației formale , prin asigurarea unui spațiu adecvat în care 

copiii si tinerii doljeni între 3 și 19 ani să își exerseze competențele, să aplice achizițiile 

cognitive, să  identifice talentul și să dezvolte potențialul personal, să identifice chiar afinități 

în vederea orientării spre o carieră de succes. De asemenea, o performanță deosebită este 

înregistrată în direcția ameliorării diferitelor riscuri sociale pe care le înregistrează copiii și 

tinerii : abandon școlar, exploatare prin muncă, dependența de diferite tipuri, excluziune 

socială, separare de familie ca urmare a migrației forței de muncă, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

normativ minim 01.09.2016 16.06.2017

Beneficiari direcți ai educației extrașcolare organizate la 
Palatul Copiilor Craiova



 

 
 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

97 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI  

ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DOLJ 

 
 

CJRAE Dolj este unitate conexă a învățământului preuniversitar, care oferă servicii 

specializate de consiliere și asistență psihopedagogică, terapie logopedică, mediere școlară, 

evaluare psihologică, educațională, medicală și socială în vederea orientării școlare și 

profesionale a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale. 
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Pentru anul şcolar 2016- 2017 au fost vizate următoarele direcţii prioritare de 

acţiune: 

1. Dezvoltarea instituţională 

2. Dezvoltarea şi implementarea programelor de asistenţă educaţională, monitorizarea ofertei 

de servicii specializate furnizate  

3. Activităţi de informare, documentare, consultanţă/ consiliere acordate potenţialilor  beneficiari  

4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat intern si extern 

5. Organizarea activităţilor ştiinţifice şi metodice ale  profesorilor consilieri, coordonarea şi 

monitorizarea lor 

6.  Realizarea unor studii şi cercetări  privind problematica abandonului şcolar și a opţiunilor 

şcolare ale elevilor  

 
 Direcţiile prioritare stabilite pentru anul şcolar 2016-2017 sunt evidenţiate de analiza 

S.W.O.T. la nivelul activităţii structurii CJAP Dolj din cadrul Centrului Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Dolj. 

 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

- Toate cadrele didactice din CJAP şi reţeaua CSAP  sunt 

calificate.  

- 80% dintre cadrele didactice au  studii masterale, un cadru 

didactic are doctorat, 74% au gradul didactic I şi II.  

- Fiecare salariat a participat la programe de formare 

continuă pe probleme specifice  activităţii desfăşurate. 

- Specialiştii CJAP au sprijinit editarea revistei „ 

Împreună” ajunsă la al optulea  număr. 

- Evenimentele ştiinţifico-metodice iniţiate de CJAP, 

CSAP  s-au permanentizat. Baza materială, existentă la 

sediul CJRAE/ CJAP şi în majoritatea  cabinetelor şcolare 

/ interşcolare de asistenţă psihopedagogică este funcţională 

. 

- Fondul de carte de specialitate si dotarea/ realizarea 

materialelor didactice specifice  s-a îmbogăţit continuu. 

- Colaborarea cu familia, ca principal partener educaţional 

in proiectele iniţiate de CJAP, s-a intensificat şi 

diversificat.  

- A crescut numărul parteneriatelor încheiate la nivel local 

şi naţional cu alte organizaţii furnizoare de educaţie sau de 

asistenţă educaţională. 

- Iniţierea şi desfăşurarea unor studii şi cercetări de 

specialitate. 

 

 

 

 Numărul insuficient de profesori consilieri şcolari 

necesari acoperirii cerinţelor unităţilor şcolare din 

judeţ.  

 Numărul redus de specialişti în CJAP şi lipsa unui 

mijloc de transport propriu generează dificultăţi în 

deplasarea la numeroasele solicitări din mediul rural 

/ din judeţ.  

 Percepţia eronată a rolului cadrelor didactice 

specializate (profesorii consilieri şcolari) de către 

cadrele didactice şi managerii şcolari generează 

cereri de servicii care nu intră în atribuţia 

specialiştilor. 

 Accentuarea fenomenului de  absenteism în 

rândul elevilor şi a abandonului şcolar, în unităţile 

şcolare din zonele rurale sau cu populaţie de etnie 

roma. 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în 

special în unităţile de învăţământ liceal şi în unităţile 

de învăţământ din mediul rural . 

 Lipsa spaţiilor special destinate activităţilor 

educaţionale specializate (în cazul în care sunt în 

aceiaşi unitate şcolară trebuie să utilizeze acelaşi 

spaţiu profesorul consilier, logopedul si profesorul de 

sprijin, în acelaşi program). 
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Oportunităţi: Ameninţări:           

 Foarte bună colaborare cu autorităţile locale - 

Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dolj. 

 Posibilitatea implicării în programe de cooperare 

naţionale şi internaţionale. 

 Creşterea calităţii parteneriatului social, a 

iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare. 

 Lărgirea ofertei de formare continuă a 

personalului didactic. 

 

 Restructurarea reţelei şcolare a afectat  securitatea 

posturilor de profesor consilier şcolar din şcoli. 

 Neexistenţa orelor de predare în specialitate 

determină efectuarea acestora în alte unităţi de 

învăţământ decât în cele în care sunt normate cabinetele 

şcolare de asistenţă psihopedagogică. 

 Reducerea resurselor bugetare. 

 Accentuarea ritmului de creştere a ratei 

abandonului şcolar în rândurile copiilor proveniţi din 

grupurile dezavantajate. 

 

Situaţia cabinetelor de asistenţă psihopedagogică aflate sub coordonarea CJRAE în 

anul şcolar 2016- 2017  înregistrează următoarele aspecte: 

- în centru şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică funcţionează 47 profesori consilieri 

şcolari, după cum urmează: 4 în CJAP + 43 în cabinete şcolare/ interşcolare de asistenţă 

psihopedagogică din judeţul Dolj.  

 

Organizarea 

CJAP coordonează şi monitorizează, la nivel judeţean, activitatea cabinetelor şcolare/ 

interşcolare de asistenţă psihopedagogică. 

Activitatea metodică a fost restructurată conform cadrului legal în vigoare: 

Comisii metodice:  

▪ Cinci comisii metodice ale profesorilor consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de 

asistenţă psihopedagogică, coordonate de CJAP.  

▪ Comisia metodică a profesorilor din CJAP. 

 

Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea            

disfuncţiilor anterioare 

Monitorizarea activităţii s-a desfăşurat continuu, la nivelul CJAP şi CSAP; au fost 

monitorizaţi indicatorii de:  

▪ eficacitate, prin urmărirea modului în care sunt atinse finalităţile propuse în planificarile 

individuale şi ale compartimentului specific; 

▪ economicitate, respectiv modul în care sunt utilizate resursele- umane, financiar materiale, 

informaţionale şi de timp; 
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▪ efectivitate, respectiv relaţia dintre eficienţa metodelor, procedurilor  utilizate şi adecvarea 

lor la nevoile beneficiarilor serviciilor prestate. 

Fluxul zilnic al activităţii din compartimentele secretariat, contabilitate şi din CJAP a permis 

monitorizarea eficientă, semnalarea promptă a eventualelor disfuncţii şi intervenţia corectivă.  

Activitatea personalului didactic auxiliar s-a monitorizat continuu prin urmărirea 

promptitudinii şi calităţii lucrărilor efectuate, a gradului de satisfacţie a beneficiarilor. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

       Baza materială: 

Spaţii pentru servicii: 

           CJRAE/ CJAP funcţionează  în incinta internatului Centrului Şcolar Beethoven, 

Craiova, str. Ludwich van Beethoven nr. 2, amplasate la două nivele (parter şi etajul III). 

Spaţiul este organizat în cabinete pentru activităţi specifice (consiliere individuală şi de grup, 

documentare, cabinet de consiliere psihopedagogică a preşcolarilor şi şcolarilor mici) şi 

activitate managerial – administrativă. 

Fiecare cabinet/ sală are mobilier adecvat.  

 

Resurse financiare 

CJAP Dolj intocmeaşte un proiect anual  de buget pe baza referatelor de necesitate  

realizate de personalul didactic şi didactic auxiliar din CJAP, pentru achiziţia instrumentelor 

de testare, a materialelor necesare desfăşurării activităţii de consiliere psihopedagogică, a 

materialelor consumabile. Acesta reprezintă parte componentă din bugetul CJRAE Dolj.    

 

RESURSE UMANE 

 

1. Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Dolj  

• 4 posturi de profesori consilieri școlari 

• 1 post coordonator CJAP 

• personal didactic auxiliar - la nivelul CJAP Dolj este normat un post de asistent 

social, un post de informatician și un post de secretar. 

2. Rețeaua de Cabinete Școlare de Asistență Psihopedagogică: 

• 42 posturi de profesori consilieri școlari 
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Activitatea comisiei. Proiectare, analiză, eficienţă 

Comisia metodica a profesorilor  consilieri şcolari din CJAP:  

În anul şcolar 2016-2017 şedinţele au fost planificate şi realizate lunar de catre coordonatorul 

CJAPPDolj, cu următoarele teme: 

 

Tematica activităţilor metodice  

ale profesorilor consilieri şcolari din cadrul CJAPP Dolj 

Octombrie 2016:  „Elevii ci risc de abandon școlar” 

Noiembrie 2016: „Destindere, distracție, dezvoltare în contextual educației pentru timp liber” 

Decembrie 2016: „Rolul consilierii în activitatea educativă” 

Ianuarie 2017: „Identificarea și promovarea copiilor cu aptitudini înalte” 

Februarie 2017: „Analiza activității metodico - științifice desfășurate în semestrul I” 

Martie 2017: „Metode, tehnici și strategii de abordare a problemei consumului de droguri” 

Aprilie 2017: „Factorii orientării școlare și profesionale și rolul lor în procesul orientării carierei 

” 

Mai 2017: „Prevenirea și combaterea violenței din mediul școlar” 

Iunie 2017: „ Analiza activității metodico - științifice desfășurate în semestrul II” 

 

Calitatea predării. Analiză pe discipline 

Specialiştii CJAP au coordonat permanent activitatea consilierilor şcolari conform 

Regulamentului de Organizare si Functionare al CJRAE. Profesorii consilieri au elaborat 

planul de activități, au desfășurat activități în proiectele în care s-au înscris, au realizat lunar 

planificările activităţilor de consiliere, au desfăşurat activităţi metodice specifice, conform 

caledarului avizat la începutul anului şcolar, au completat documentele de lucru specifice ( 

registru de activitate, fişe psihopedagogice, fişe de evidenţă a cazurilor, etc).  

          In activitatea curentă, CJAP colaborează cu alte instituţii/ organizaţii: unităţi şi instituţii 

de învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale, Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia Judeţeană de 

Ocupare şi Formare Profesională,  Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Salvati Copiii. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

102 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

Specialiştii din CJAP au participat la şedinţe cu părinţii, la solicitarea cadrelor 

didactice din unităţile şcolare în care implementează proiectul educaţional. 

Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

CJAP este partener în proiecte educaţionale initiate de unităţile şcolare din municipiul 

Craiova  şi din judet. Unul dintre partenerii constanţi este Casa Corpului Didiactic Dolj 

unde  cadrele didactice – formatori din structurile CJRAE au susţinut cursuri cu teme 

specifice de psihopedagogie, şi au participat la mese rotunde, dezbateri, proiecte 

educaţionale. 

Colaborarea cu sindicatele 

Majoritatea profesorilor consilieri sunt membri de sindicat, afiliati la organizatiile 

şcolare din Craiova. Sunt înființate două grupe  sindicale în unitate. 

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR. CALITATE, 

EFICIENŢĂ 

 

Personalul didactic auxiliar din CJAP şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu   

sarcinile  specifice prevăzute în fişele de post şi în cadrul ROI al CJRAE. 

 

CJAP și CSAP aoferit servicii specializate bazate peprincipiul maximei flexibilităţii şi 

toleranţei cu privire la  diferenţele existente între copii, pentru a oferi tuturor posibilitatea 

de a învaţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform 

trăsăturilor individuale de personalitate. 

Serviciile şi resursele pe care le poate oferii CJAP și CSAP sunt solicitate şi apreciate 

de tot mai mulţi beneficiari: unităţi şcolare, elevi, cadre didactice şi părinţi.  
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CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CRAIOVA 

 
 Clubul Sportiv Școlar Craiova este o unitate conexă a Inspectoratului Școlar județean 

Dolj care are rolul de a selecționa, pregăti și promova elevii din unitățile școlare din județul 

Dolj în activitatea sportivă de performanță. 

În cadrul Clubului  Sportiv Școlar Craiova  funcționează  un numar de 4 secții 

(baschet,handbal,fotbal si tenis de masă)  unde activează 656 de elevi-sportivi  și 23 de cadre 

didactice calificate.   

Structura grupelor de nivel valoric: 

21 grupe de incepatori 356 sportivi 

14 grupe avansați 214 sportivi 

7 grupe performanță 86 sportivi 

 
 În anul școlar 2016-2017 Clubul Sportiv Scolar Craiova a obținut următoarele 

rezultate : 

Baschet Locul V la ” Turneul Final U 14 feminin”  

Locul II la ” Campionatul National de 

Minibaschet”  

Locul VII la Campionatul Național ” 

Baby-Baschet”  

Locul IX ” Turneu Semifinal U 16”  

Handbal Locul II la Turneul Semifinal Juniori II  

Locul XIII la Turneul Final Juniori IVl 

Fotbal Calificare Turneu Zonal Juniori E 

Tenis de Masa Locul I la Campionatul Național echipe fete 

Locul II la Campionatul National echipe 

baieți 

Locul III la Campionatul Național individual 

dublu băieți 

Locul I la  Concursul Național ”Paleta de 

Argint”  fete 

Locul III la Concursul Național ”Paleta de 

Argint”  fete 

Locul III la Concursul național ”Paleta de 

Argint” individual baieti 

- Locul III la Campionatul Individual ”Cupa 

Bistrița” 

- Locul III la Campionatul Național 

Individual Juniori III feminin 

- Locul III  la Campionatul Național 

Individual Juniori III- dublu fete 

- Locul III Campionatul Național Școlar 

simplu fete 
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CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ DOLJ 

 

Centrul Județean de Excelenţă Dolj are ca obiectiv să devină o unitate de 

învăţământ preuniversitar care să reunească elevii pasionaţi şi dornici să depăşească limitările 

intelectuale ale curriculumului de bază. 

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoala de nivel european, este 

ceea se dorește a se realiza în Centrul Județean de Excelență Dolj. Astfel, oferta curriculară 

cuprinde discipline care vizează aprofundarea și dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate din 

aria curriculară Matematică, Informatică și Științe. Aceasta urmăreşte să folosească cu 

randament maxim resursele umane şi cele materiale cu scopul de a răspunde nevoilor şi 

intereselor elevilor şi ale părinţilor.  

Elevii pot dobândi cunoștințe la un nivel ridicat în domeniul de interes, sunt pregătiți 

și au posibilitatea de a participa și la olimpiade și concursuri  de specialitate. Ei beneficiază de 

un demers didactic orientat pe utilizarea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării 

interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă.  

Oferta şcolară reflectă responsabilitatea faţă de interesele comunităţii, ale elevilor şi 

părinților, cuprinzând disciplina Matematică pentru clasa a IV –a iar pentru ciclul gimnazial și 

liceal se adaugă la aceasta Informatica, Fizica, Chimia şi Biologia.   

Centrul Județean de Excelență Dolj, aparţine filierei teoretice, fiind structurat pe trei 

cicluri de învăţământ – primar, gimnazial și  liceal, cu un număr total de 320 elevi în anul 

şcolar 2016-2017. Ei sunt selecționați printr-un test de verificare a cunoștințelor de 

specialitate sau pe baza rezultatelor dovedite la olimpiadele școlare (premii și mențiuni la 

nivel județean sau național). Trebuie remarcat faptul că numărul acestora este in continuă 

creştere. Dacă la debut erau 21 de elevi admişi astfel în 2016 au fost 85.  
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Distribuția elevilor 

 

                                           pe clase                                              pe discipline 

Încă de la înfiinţare, unitatea de învățământ dispune, prin parteneriatele existente, de o 

bază didactico-materială şi patrimonială modernă, remarcându-se ca un centru educaţional de 

referinţă al județului Dolj. În anul școlar 2016-2017 centrul a pus la dispoziția elevilor săi un 

laborator de informatică ultimă generație. 

Alături de o resursă materială adecvată, eforturile susţinute ale cadrelor didactice, 

preocupate de perfecţionarea profesională, şi activităţile deosebite ale angajaţilor din sfera 

auxiliară asigură o pregătire de succes. 

În anul şcolar 2016-2017, resursa umană înalt calificată a adus prestigiu şi 

reprezentativitate unităţii şcolare atât la nivel judeţean. Cei 64 de profesori care au asigurat 

pregătirea elevilor de au fost  selectați la nivel județean din rândul cadrelor didactice de 

specialitate cu rezultate dovedite în activitatea de performanță, prin rezultate deosebite cu 

elevii la olimpiadele și concursurile școlare, sau dovedesc o permanentă preocupare pentru 

propunerea de probleme la concursurile și olimpiadele școlare sau în revistele de specialitate. 

Astfel 11% dintre cadrele didactice au doctorat în specialitate, iar 86% au gradul I 

 Centrul Județean de Excelență reprezintă un model educaţional nou, atractiv, flexibil 

ce permite elevilor o pregătire superioară de calitate în domeniul de interes și necesită o 

diversificare numărului de activităţi opţionale. Specificul unității școlare creează posibilitatea 

de a structura grupele în concordanţă cu cerinţele beneficiarilor direcți ai educației având în 

vedere că în structura sa se regăsesc toate ciclurile de învăţământ: primar, gimnazial, liceal. 

În cei doi ani de activitate elevii care frecventează şcoala noastră a obţinut numeroase 

premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele de specialitate.  La fazele naționale ale 
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olimpiadelor se pot număra un premiu I, un premiu II, 4 menţiuni şi o menţiune specială, o 

medalie de aur, 6 de argint şi 4 de bronz în anul școlar 2016-2017. 

La etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare, elevii care frecventează centrul au obţinut 

în acest an la matematică - 7 premii I, 7 premii II, 7 premii III şi 20 menţiuni; la biologie - 6 

menţiuni; la chimie - 4 premii I,1 premii II, 2 premii III şi 3 menţiuni, la informatică un 

premiu I, 2 premii II, un premiu III, 6 mențiuni; la fizică - 7 premii I, 2 premii II, un premiu 

III şi 2 menţiuni. 

Analizând  aceste rezultate, raportate la contextul general al rezultatelor la nivel 

județean și național, se impune o permanentă îmbunătăţire a calităţii demersului didactic în 

vederea pregătirii elevilor pentru şcoală, pentru viaţă, pentru societate 

Rezultatele aşteptate funcţionează şi ca indicatori generali de performanţă ai întregii 

strategii de dezvoltare instituțională. Dacă se obţin rezultate, înseamnă că strategia a fost 

aplicată cu succes. 
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SECȚIUNEA  7___________________________________________ 

 

PROGRAME SPECIALE 

 

 
 

PROGRAMUL NAȚIONAL ” BANI DE LICEU ”: Conform H.G. nr. 1488/2004, 

numărul beneficiarilor din cadrul Programului naţional „Bani de liceu” , în anul şcolar 2016 – 

2017 este de 2467. 

 

 

 

 

 

RECHIZITE ȘCOLARE : Conform OMECTS nr. 4385/07.06.2012 , s-a distribuit către 

unitățile școlare un număr de 16.592 pachete de rechizite școlare. 

 

 

 

 

 

 

Nr 

crt. 

Lot Beneficiari 

1 (cls. pregătitoare) 2186 

2 (Cls.I) 2165 

3 (cls. II  – IV) 5323 

4 (cls. V – VII) 5161 

5 (cls. a VIII-a) 1757 

 

TOTAL 

 

 

      16.592 
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PROGRAMUL EURO 200 : Programul ” EURO 200” a început să fie aplicat în anul 

financiar 2004 conform Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea  

stimulării achiziționării de calculatoare.  În anul școlar 2016/2017 au  fost 516 beneficiari.  

 

20a început sat în anul fina 

nciar 04, conform Legii 

 

PROGRAMUL ” BURSE PROFESIONALE ” :La începutul anului școlar 

2016-2017 a fost acordat un număr de 2328 de burse, în 26 unități de învățământul 

profesional și tehnic. Numărul acestora a scăzut spre finalul anului școlar la 1666, în luna 

iunie 2017, conform aplicării P.O. – B.P. - nr. 010/ 05.04.2016, procedură operațională 

realizată după H.G. nr. 1062/2012. 

 

073 
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SECȚIUNEA 8___________________________________________ 
 

COLABORAREA DESCHISĂ ŞI PERMANENTĂ CU 

COMUNITATEA ȘI CU MASS-MEDIA 

 

 
 

Colaborarea cu comunitatea – parteneriate cu alte instituții și organizații 
 

Sistemul de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj  este implicat intr-o gamă largă 

de relaţii parteneriale cu factorii educaţionali comunitari, instituţii descentralizate, instituţii 

conexe ale MEN, structuri asociative de tineret, reprezentanţi ai cultelor legale având ca scop, 

acţiuni de evacuare de către elevi a clădirilor unităţilor de învăţământ în situaţii de 

urgenţă(cutremur, incendiu etc.), dar si în realizarea unor concursuri care implică echipaje de 

elevi; prevenirea absenteismului si a comercializării produselor interzise; prevenirii si 

combaterii consumului de alcool, tutun si droguri; activităţi educative privind educaţia 

financiară si educaţia juridică. 

 

Nr. 

Crt. 

Parteneri Denumire parteneriat Nr/ data 

înregistrării 

parteneriatului 

1 Scoala Profesională Specială Craiova 

şi Penitenciarul de Minori şi Tineri 

Craiova 

Organizarea procesului de învăţământ 8226/30.08.2016 

2. Garda Naţională de Mediu 

Comisariatul General 

Pentru realizarea unor activităţi de 

educaţie ecologică în rândul elevilor 

8365/08.09.2016 

3 S.C. ANTHEA GROUP S.R.L. O limbă străină – paşaport pentru 

viitor 

 

4 Autoritatea de Supreveghere 

Financiară 

,,Să vorbim despre piaţa financiarăne-

bancară,, 

68690/26.09.2016 

5 Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Dolj ,,Prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice aupra copilului prin 

formarea specialiştilor din trei domenii 

cheie: protecţia copilului, educaţie şi 

sănătate.. 

10792/13.10.2016 

6 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 

HEALTHCARE S.R.L. 

Proiectul ,,Zâmbeşte România,, 8.10.2016 
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7 Centrul de prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog 

,,În pragul vieţii 7,, 10893/18.10.2016 

8 Fundaţia ROMANIAN BUSSINES 

LEADERS 

Proiectul ,,Vreau Să Fiu Antrepenor,, 11713/11.10.2016 

9 Organizaţia Salvaţi Copiii Dolj, 

Ordinul Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România – filiala Dolj 

,,O picătură de viaţă pentru cei mici” 11309/02.11.2016 

10 Tribunalul Dolj Protocol de colaborare privind educaţia 

juridică în unităţile de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Dolj 

779/09.02.2016 

11 Fundaţia ,,World Vision România,, Proiectul ..Vreau în clasa a noua,, 126/10.01.2017 

12 Comisia Naţională a României pentru 

UNESCO (CNR.UNESCO) 

,,Şcoala şi familie – nevoia de 

comunitate” 

709/02.02.2017 

13 Grupul EDUCATIVA Promovarea diferitelor proiecte 

educaţionale 

666/01.02.2017 

14 Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice  şi Federaţia 

Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – 

Învăţământul Preuniversitar 

Reglementarea colaborării dintre părţi 

în vederea atingerii idealului 

educaţional al şcolii româneşti 

100/04.02.2017 

15 Asociaţia Paradigme Educaţionale ,,We M@ke IT H@ppen” 880/06.02.2017 

16 Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor şi  

Uniunea Studenţilor din România 

Stabileşte cadrul colaborării între USR, 

FEAA şi ISJ Dolj 

1303/15.02.2017 

17 Fundaţia Terre des hommes Elveţia Programul de formare ,,Programe 

flexibile de tip şcoală după şcoală şi 

managementul acestora” 

1636/23.02.2017 

18 Asociaţia Culturală ,,Craiova” Salonul Municipal de Fotografie 

pentru Liceeni 

1843/01.03.2017 

19 Societatea Studenţilor Medicinişti 

Craiova 

Proiectul ,,Micii Sanitari” 10893/18.10.2016 

20 SC SKYLINE PRODUCTIONS SRL Programul ,,NIVEA Like Yourself” 1941/06.03.2017 

21 Asociaţia pentru Tineri STREETS Proiectul ,,Ora de poezie” 1940/06.03.2017 

22 Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu” 

Craiova 

Proiectul ,,Artele spectacolului ca 

vehicul de educaţie în societatea 

contemporană” 

1939/06.03.2017 

23 Consiliul Judeţean Dolj Proiectul ,,Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj” 

549/17.05.2017 

24 Centrul de prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog 

,,FRED GOES NEXT” 9652/27.09.2016 

25 Centrul Militar Zonal Dolj  12923/27.12.2016 

26 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Dolj 

Competiţia Tinereţii 7441/18.08.2016 

27 Asociaţia ONE WORLD ROMANIA One World Romania la Şcoală 20.09.2016 

28 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Dolj 

,,Protocol de colaborare în domeniul 

prevenirii accidentelor rutiere grave” 

9686/27.09.2016 
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Colaborarea deschisă cu societatea civilă 

 
Succesul activităţii educative extrascolare la nivelul învăţământului preuniversitar 

doljean  a constat si într-o colaborare permanentă cu societatea civilă (ONG.uri), diferite 

organizaţii nonguvernamentale. 

 S-a derulat un număr important de proiecte realizate în parteneriat după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Parteneri Denumire parteneriat 

1 Asociaţia CLUB ARTI Festivalul Naţional „Gala Cântecelor de iarnă” 

2 AIESEC Proiectul ,,Discover” 

3 Asociaţia pentru Sănătate, 

Educaţie şi Familie  

,,Împreună pentru o sănătate mai bună” 

4 Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala 

Dolj 

,,Santa Convoy” 

5 Asociaţia ONE WORLD 

ROMANIA 

,,One World Romania la Şcoală” 

6 INTEGRALEDU ROMANIA ,,Educaţia fără graniţe” 

7 Asociaţi Şcoala de Valori ,,Bani de buzunar 2.0” 

8 S.C. Grey Worldwide România 

SRL 

,,Programul Educaţional Always” 

9 Asociaţia TERRAVEDA ,,Punte educativă construită prin teatru” 

10 Federaţia naţională a Asociaţiilor 

de Părinţi – Învăţământ 

Preuniversitar 

,,Promovarea valorii, calităţii şi comunicării eficiente” 

11 Asociaţia Voci pentru Democraţie 

şi Justiţie 

,,Deprinderea de către elevi a cunoştinţelor despre 

drept” 

12 Asociaţia EUROPROTECTOR  ,,Liber, Independent” 

13 Asociaţia CONTAB ETIC 

EXPERT  

,,Perfecţionarea activităţii didactice şi de formare 

profesională a tinerilor” 

 

 

Comunicarea cu mass – media 

 
Comunicarea cu mass-media s-a realizat permanent prin interviuri, intervenţii televizate 

sau scrise, la care a răspuns personal, inspectorul școlar general, sau a fost prezentat punctul 

de vedere al instituţiei prin intermediul purtătorului de cuvânt sau ale inspectorilor școlari 

generali adjuncți, desemnaţi să reprezinte instituţia pe anumite segmente. 

Pe site-ul instituției s-a asigurat mediatizarea, în timp util, a evenimentelor organizate de 

ISJ Dolj, de unităţile de învăţământ din judeţul Dolj, ori de partenerii Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Dolj. 

      Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 au fost transmise comunicate de presă și informări 

către presă, distribuţia acestor documente fiind realizată în funcție de calendarul activităţilor 

specifice din învăţământul preuniversitar doljean. Majoritatea subiectelor de interes general 

au fost aduse la cunoştinţa mass-media prin intermediul comunicatelor de presă şi al 

conferințelor de presă. Au fost transmise către presă peste 50 comunicate de presă, în special 
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în perioada examenelor naţionale, la care se adaugă invitaţiile de a participa la diferite 

evenimente organizate în unităţile de învăţământ. În anul şcolar 2016-2017, inspectorul şcolar 

general, împreună cu purtătorul de cuvânt, a participat la peste 30 de emisiuni pe probleme de 

educaţie, atât la radio cât și la televiziunile locale.  

Comunicarea cu mass-media a avut drept principale componente:  

➢ Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă pe teme de interes general, 

referitoare la activitatea I.S.J. Dolj şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

județul Dolj; 

➢ Organizarea de conferinţe de presă; Conferință de presă - tema : Programul social " 

Euro 200" și Bacalaureat 2017;  

➢ Transmiterea de informaţii în vederea participării mass-media la evenimentele de larg 

interes din domeniul învățământului;  

➢ Menţinerea legăturii permanente cu jurnaliştii acreditaţi pe domeniul învăţământ; 

➢ Răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor 

mass-media;  

➢ Participarea reprezentanţilor I.S.J. Dolj la emisiuni radio-TV pe teme privind educația;  

➢ Consilierea permanentă a unităţilor de învăţământ din județul Dolj în probleme legate 

de comunicarea cu mass-media;                                                  .  

➢ Luările de poziţie şi stabilirea de măsuri corespunzătoare pentru a corecta anumite 

deficienţe sesizate în urma anchetelor şi reportajelor din presa scrisă sau audio-video, 

în limita competenţelor I.S.J. Dolj. 

Promovarea imaginii inspectoratului școlar 

 Promovarea imaginii inspectoratului școlar se realizează într-o atmosferă de încredere, 

corectitudine, transparență, accentuându-se însemnătatea actului educațional; 

Promovarea imaginii inspectoratului școlar s-a realizat într-o atmosferă de transparență și 

corectitudine,  atât prin intermediul mass-media cât și prin intermediul activităților organizate.  

Acest lucru s-a realizat atât prin promovarea în mass-media cât și prin realizarea unor 

activități extrașcolare. Aceste activități realizate în baza unor parteneriate educaționale au 

avut ca obiectiv realizarea țintelor strategice ale instituțiilor partenere care să ducă la rezultate 

de schimbare pozitivă a deprinderilor de învățare a elevilor, dar si la o promovare a imaginii 

pe plan local, regional.  
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Promovarea imaginii inspectoratului școlar se realizează prin acțiuni concrete la nivel 

județean/național; 

Prin intermediul site-ului instituţiei, www.isjdolj.ro, se asigură atât transparenţa în 

ceea ce priveşte personalul şi activitatea compartimentului, creându-se şi mediul propice 

culegerii oricăror informaţii de interes general necesar derulării activităţilor instructiv-

educative şi extracurriculare. Atitudinea personală şi a majorităţii personalului din inspectorat 

relevă corectitudine, transparenţă şi decenţă, seriozitate în asigurarea unui act educaţional de 

calitate superioară.  

 Periodic se realizează activităţi menite să asigure promovarea imaginii inspectoratului 

şcolar, dar şi a rezultatelor deosebite obţinute de către elevii şi colegii noştri: Gala Sportului 

Şcolar, Premierea olimpicilor cu rezultate la nivel naţional şi internaţional, Ziua Educatorului, 

Sărbători de Iarnă la ISJ. .I.S.J. Dolj a participat în calitate de partener educațional la 

promovarea Ofertei Universității din Craiova. Activitatea a fost organizată în data de 4 mai 

2017, în cadrul Universității din Craiova. La această activitate au fost prezenți reprezentanți ai 

sistemului de învățământ din Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,Vâlcea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isjdolj.ro/

