
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eficienţa este atunci când faci lucrurile 

bine,eficacitatea este atunci când faci lucrurile care 

sunt bune.”  

         Peter Drucke 
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SECȚIUNEA 1.____________________________________ 

▪ Cadrul legislativ  

▪ Diagnoza mediului intern și extern 

▪ Analiza P.E.S.T.E. 

▪ Analiza S.W.O.T. 

▪ Viziunea și misiunea  I.S.J.Dolj 

▪ Ținte strategice  

SECȚIUNEA 2.____________________________________ 

▪ Rețeaua școlară de la nivelul județului Dolj  
 

SECȚIUNEA 3.____________________________________ 

▪ Resursa umană a județului Dolj 

▪ Examenul naţional de definitivare în învăţământ–sesiunea 2018 

▪ 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 

▪ Învățământ profesional și tehnic  

▪ Învățământ special și special integrat 

▪ S.N.A.C 

▪ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate și în România 

CUPRINS 

CUPRINS

: 
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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  

▪ Activități extrașcolare 

SECȚIUNEA 6.____________________________________ 

▪ Unități conexe:Casa Corpului Didactic Dolj, Palatul Copiilor, C.J.R.A.E. 

Dolj , Centrul Județean de Excelență Dolj, Clubul Sportiv Școlar Craiova 

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 

2017/2018 

 

Construirea unui învățământ de calitate, desfășurat, pe cât posibil, în școli 

dotate la nivel european, reprezintă prioritatea Inspectoratului Școlar Județean 

Dolj.  

În educaţie putem vorbi de calitate atunci când educabilii învaţă, iar şcolile 

creează valori. În acest context, conceptul de calitate înglobează atât 

performanţele elevilor cât şi valorile create de şcoală atât pentru mediul extern cât 

şi pentru mediul intern. Acestea impun îmbunătăţirea procesului managerial şi 

permit evaluarea nivelului la care se află şcoala şi sistemul de învăţămînt în 

anumite coordonate ale societăţii. 

Obiectivul nostru central este trecerea la învățarea ”centrată pe elev” în care 

elevii să îşi asume un înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării şi să îşi 

aleagă în mod activ scopurile şi să îşi administreze învăţarea. Ei nu se mai pot baza 

pe faptul că profesorul ori persoana care predă la clasă le va spune ce, cum, unde 

şi când să gândească. Ei sunt cei care trebuie să înceapă să o facă. 

 

Învăţarea centrată pe elev “oferă elevilor o mai mare autonomie şi un 

control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la 

ritmul de studiu”. 

 (Gibbs - 1992) 
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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. 87/2007 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/; 

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

 Politicile, programele și strategiile naționale în domeniul formării continue. 

 

 

C. Documente I.S.J. Dolj 

 

 Planul Managerial al I.S.J. Dolj pentru anul școlar 2017/2018 

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

2017/2018 

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

disciplinele de învățământ. 

 Strategia dezvoltării învățământului doljean pentru perioada 2017-2021 

http://europa.eu/
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Analiza 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. 

 

 

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 

ŞI EXTERN 
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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  

➢ Creșterea  potenţialului economic al zonei; 

➢ Dezvoltare  preponderent comercială; 

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

➢ Ușoara neconcordanţă de calificări cu cerinţele locurilor de muncă. 

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

CONTEXT SOCIAL  

➢ Şomaj  în scădere; 

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

➢ Influenţa  nu totdeauna pozitivă a mass-mediei; 

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

➢ Scăăderea  populaţiei şcolare; 

 

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  crescut  pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării relaţiilor 

interinstituţionale. 
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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 calificat 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 unităților școlare și a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj în 
implementarea proiectelor europene cu 
finanţare externă, nerambursabilă; 

➢ 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 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 și 
tehnice  prin proiecte. 

➢ Implementarea învățământului profesional 
dual în unității de învățământ din județ; 

➢ Manifestarea unui interes deosebit pentru 
angrenarea şcolilor în proiecte educaţionale la 
nivel naţional şi internaţional; 

➢ Dotarea tuturor unităţilor şcolare cu câte o 

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 scăzută la Examenele 
naţionale; 

➢ Uzura fizică şi morală a unei părţi din 
materialul didactic existent în şcolile 
din învățământul rural; 

 
➢ Prezenţa sporadică în şcoli a 

personalului calificat în consilierea 
copiilor cu nevoi speciale; 

➢ Existența unui număr mare de copii ai 
căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate; 

➢ Existența unei atitudini formale în 
abordarea procesului de formare 
continuă a unor cadre didactice; 

➢ Număr mare de unități școlare cu 
predare simultană în mediul rural; 
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reţea de calculatoare şi un server şi conectarea 
acestora la INTERNET; 

➢ Existenţa a 36 de centre de documentare şi 
informare funcţionale în care pot să-și 
desfășoare activitatea cadrele didactice din 
județ; 

➢ Exploatarea eficientă a resursei de timp în 
respectarea programelor;  

➢ Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
participarea la examenele naționale; 

➢ 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; 

➢ Accentuarea rolului parteneriatelor în 
dezvoltarea unităţilor şcolare; 

➢ Un site optimizat în raport cu noile cerințe de 
desing; 

 

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 
dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare; 
➢ Existenţa multor surse de informare şi de 

formare a cadrelor didactice; 
➢ Buna colaborare între Primăria Municipiului 

Craiova, 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; 

Ameninţări: 

➢ Scăderea populaţiei şcolare, cu 
implicaţii asupra reţelei şcolare; 
➢ Lipsa unor prevederi specifice în 

legislaţia şcolară care să permită 
atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice 
dezinteresate faţă de propria dezvoltare 
profesională; 
➢ Posibilitatea creşterii ratei 

abandonului şcolar având în vedere creștere 
numărului de copii ai căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate; 
➢ Existenţa predării în clase simultane; 
➢ Posibilitatea ca Primăriile să nu 

dispună de resursele corespunzătoare 
cerinţelor şcolii sau pentru suportul financiar 
necesar decontării cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice navetiste; 
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➢ 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; 

 

 

 

VIZIUNEA

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

MISIUNEA

Misiunea Inspectoratului Şcolar Județean Dolj este de a realiza
un învăţământ de calitate la standarde europene care să
răspundă nevoilor de dezvoltare ale comunităţii. Ne propunem
să asigurăm 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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ȚINTELE STRATEGICE ȘI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE 

 

Țintele strategice au fost fixate pentru perioada 2017-2021 atât în 

directă corelare cu punctele slabe identificate, dar și cu tendințele și 

obiectivele europene asumate de România în perioada următoare: 

 

 

 

 

 

➢ Asigurarea condițiilor favorabile pentru amplificarea autonomiei decizionale și operaționale 

la nivel de școală. 

 

 

 

 

➢ Corelarea strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar doljean cu strategia MEN 

şi cu Programul de Guvernare; 

➢ 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;  

➢ 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; 

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 

 

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 
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➢ 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; 

 

 

 

 

 

➢ 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 securitate 

personală, educaţia ecologică, educaţia pentru dezvoltare comunitară şi cetăţenie 

democratică, educaţia inter şi multiculturală; 

➢ Adaptarea curriculei la dispoziţia şcolii; 

➢ Promovarea educaţiei incluzive în vederea antrenării tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale în activităţi instructiv-educative; 

 

 

  

III: Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și racordarea acestuia la 

piața muncii; 

 

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 
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SECȚIUNEA 2______________________________________ 

REȚEAUA ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI DOLJ  

Evoluția structurii rețelei școlare  

Învățământ de masă 

Rețeaua școlară în anul școlar 2017-2018 se prezintă 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, 1 liceu militar. 

 Numărul structurilor arondate în anul școlar 2017-2018 : 373 unități, din care: 244 unități de 

învățământ de nivel preșcolar, 80 unități de învățământ de nivel primar, 49 unități de învățământ de 

nivel gimnazial. 

  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. 

Învățământ particular 

 Dacă în anul școlar 2016-2017 au funcționat 20 de 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, în anul școlar 2017-2018 au funcționat 22 de unități cu personalitate juridică, din 

care: 6 unități de învățământ de nivel preșcolar;  1 unitate de învățământ de nivel primar; 2 unități 

de învățământ de nivel gimnazial; 1 unitate de învățământ de nivel liceal; 12 unități de învățământ 

de nivel postliceal. 
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Unități de învățământ 

cu personalitate juridică / structuri / zone pentru anul școlar 2017-2018 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU  P.J.  

 

 An școlar 2017 -2018 

Număr total de unități cu P.J. 192 

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) 

188 

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

Grădinițe 21 

Școli Gimnaziale 120 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 43 

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 2017-2018 

Număr total de unități 578 

Număr total de unități cu P.J. 192 

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) 

188 

Număr total de structuri arondate 373 

Număr de unități structuri arondate pe niveluri 

Grădinițe 244 

Școli Primare 80 

Școli Gimnaziale 49 

Licee /Colegii - 

Cluburi ale copiilor 7 
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UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR 

 An școlar 2017-2018 

Număr total de unități cu P.J. 22 

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

Grădinițe 6 

Școli Primare 1 

Școli Gimnaziale 2 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 2 

Școli Postliceale 11 

 

EFECTIVE DE ELEVI – ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ Număr  preșcolari /elevi 

1 Învățământ Preșcolar 15798 

2 Învățământ Primar 27061 

3 Învățământ Gimnazial  20153 

4 Învățământ Liceal 20198 

5 Învățământ Profesional 2601 

6 Învățământ Postliceal 2908 

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 26 

2 Învățământ 

Primar/Gimnazial/liceal/profesional/postliceal 

580 
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2016-2017 

Învățământ preuniversitar de stat 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ PLAN 

2017-2018 

REALIZAT 

2017-2018 

1  Învățământ Preșcolar – număr total locuri din 

care: 

15870 15798 

Locuri în grădinițe cu program normal 10115 10043 

Locuri în grădinițe cu program prelungit 5755 5755 

2 Învățământ Primar – număr total locuri din care: 27064 27061 

Locuri pentru învățământ de zi 26930 26927 

Locuri pentru învățământ cu frecvență redusă 0 0 

Locuri pentru învățământ „șansa a doua” 134 134 

3 Învățământ Gimnazial – număr total locuri din 

care: 

20637 20153 

Locuri pentru învățământ de zi 20438 19954 

Locuri pentru învățământ cu frecvență redusă 115 115 

Locuri pentru învățământ „șansa a doua” 84 84 

4 Învățământ de artă – număr total locuri (primar și 

gimnazial) 

416 416 

5 Învățământ gimnazial sportiv - număr total locuri 

(gimnazial) 

359 359 

6 Cluburi Sportive Școlare – număr total locuri 1278 1278 

 

7 

Învățământ special – număr total locuri, din care: 377 323 

Educație timpurie – număr total locuri (grădinițe) 29 26 

Învățământul primar și gimnazial – număr total 

locuri 

353 299 
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FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a IX-a zi 

 

PLAN 2017-2018 clasa 

a IX-a zi  

REALIZAT 2017-

20178 clasa a IX-a zi 

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

Total cls. a IX-a zi, din care: 150 4200 149 3987 

1) Filiera teoretică, total, din 

care: 

80 2240 79 2197 

profil real 49 1372 49 1355 

profil umanist 31 868 30 842 

2) Filiera tehnologică, total, 

din care: 

57 1596 57 1455 

profil tehnic 29 812 29 704 

profil servicii 21 588 21 567 

profil resurse naturale și 

protecția mediului 

7 196 7 184 

3)Filiera vocațională, total, 

din care: 

13 364 13 335 

profil sportiv 6 168 6 160 

profil teologic 2 56 2 37 

profil pedagogic 2 56 2 56 

profil arte vizuale 2 56 2 55 

Profil muzică 1 28 1 27 
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ÎNVĂȚĂMÂNT 
GIMNAZIAL –

NUMĂR 
TOTAL 
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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 2017-2018
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FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a IX-a  seral  

 

PLAN 2017-2018 clasa 

a IX-a seral  

REALIZAT 2017-

2018 clasa a IX-a seral 

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

Total cls. a IX-a zi, din care: 9 252 9 252 

1) Filiera teoretică, total, din 

care: 

- 

 

- - - 

profil real - - - - 

profil umanist - - - - 

2) Filiera tehnologică, total, 

din care: 

9 252 9 252 

profil tehnic 8 224 8 224 

profil servicii 1 28 1 28 

 

 

FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a IX-a frecvență 

redusă 

 

PLAN 2017-2018 clasa 

a IX-a frecvență redusă 

REALIZAT 2017-

2018 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 74 

1) Filiera teoretică, total, din 

care: 

3 84 3 74 

profil real     

profil umanist 3 84 3 74 

 

FILIERA/ 

PROFILUL 

Clasa a XI-a seral 

 

PLAN 2017-2018 REALIZAT 2017-2018 

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

Filiera tehnologică, total, din 

care: 

19 532 19 521 

profil tehnic 16 448 16 448 

profil servicii 1 28 1 17 

profil resurse naturale și 

protecția mediului 

2 56 2 56 
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Învățământ 

postliceal/domenii 

Învățământ postliceal – zi 

 

Învățământ de masă( ZI) 

PLAN 2017-2018 REALIZAT 2017-2018 

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

Total, din care: 41 1148 41 1227 

Mecanică 2 56 2 48 

Informatică 7 168 7 223 

Electronică automatizări 6 168 6 181 

Transporturi 9 252 9 251 

Industrie alimentară 1 28 1 34 

Protecția mediului 1 28 1 36 

Servicii 1 28 1 33 

Comerț 1 28 1 28 

Turism și alimentație 3 84 3 82 

Textile – pielărie 1 28 1 39 

Economic 2 56 2 63 

Estetica și igiena corpului 

omenesc 

1 28 1 41 

Sănătate și asistență 

pedagogică 

6 168 6 149 

 

 

Învățământ 

postliceal/domenii 

Învățământ postliceal – seral 

 

Învățământ de masă( ZI) 

PLAN 2017-2018 REALIZAT 2017-2018 

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

Transporturi 1 28 1 27 

 

 

Învățământ 

postliceal/domenii 

Învățământ postliceal – școli 

de maiștri zi 

 

Învățământ de masă(zi) 

PLAN 2017-2018 REALIZAT  

2017-2018 

Nr. cls Nr. elevi Nr. 

cls 

Nr. Elevi 

Total, din care: 3 84 3 75 

Mecanic  1 28 1 24 

Electric 1 28 1 30 

Transporturi 1 28 1 21 
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Învățământ 

postliceal/domenii 

Învățământ postliceal – școli 

de maiștri seral 

 

Învățământ de masă(seral) 

PLAN 2017-2018 REALIZAT  

2017-2018 

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

Total, din care: 4 112 4 112 

Mecanic  1 28 1 29 

Electric 1 28 1 39 

Construcții, instalații și 

lucrări publice 

2 56 2 44 

 

Învățământ profesional - stagii de pregătire 

Domeniul pregătirii 

de bază 

Învățământul profesional cu 

durată de 3 ani 

Stagiile de pregătire practică 

PLAN  

2017-2018 

REALIZAT 

2017-2018 

PLAN  

2017-2018 

REALIZAT 

2017-2018 

Nr. 

cls 

Nr. 

elevi 

Nr. 

cls 

Nr. 

elevi 

Nr. 

cls 

Nr. 

elevi 

Nr. 

cls 

Nr. 

Elevi 

Total 47 1316 41 1001 2 56 1 23 

Mecanică 21 588 18,5 459 2 56 1 23 

Electromecanică 2 56 1 23     

Electronică 

automatizări 

0,5 14 0 0     

Electric 3,5 88 3,5 61     

Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

2,5 70 2 47     

Agricultură 7,5 210 8 198     

Comerț 1 28 1 26     

Turism și alimentație 8 224 6 167     

Industrie alimentară 1 28 1 10     
 

FILIERA/ 

PROFILUL 

Învățământ special - clasa a IX-a 
ZI  

PLAN 2017-2018 REALIZAT 2017-

2018 

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

Total clasa a IX-a ZI, din care : 3 36 3 24 
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Filiera teoretică, total, din 

care: 

1 12 1 7 

Profil real  1 12 1 7 

Filiera teoretică, total, din 

care: 

2 24 2 17 

Profil tehnic  2 12 2 17 

Profil servicii 1 12   
 

Învățământ special - învățământ profesional cu durată 3 ani  

Domeniul pregătirii de bază PLAN 2017-2018 REALIZAT 2017-

2018 

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

Total  2 24 2 20 

Mecanică 1 12 1 12 

Industrie textilă și pielărie 1 12 1 8 

 

 

SITUAȚIA  UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU/FĂRĂ AUTORIZAȚII 

SANITARE AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

Situația autorizațiilor 

sanitare 

Total Cu autorizație 

de 

funcționare 

Procent În curs de 

autorizare 

Fără 

autorizație 

Unități școlare cu 

personalitate juridică 

191 173 90.57% 2 18 

 

Principalele cauze care  duc la neautorizarea sanitară a clădirilor în care funcţionează unităţi 

de învăţământ: 

• Lipsa grupurilor sanitare interioare sau realizarea lucrărilor fără documentaţie tehnică 

avizată sanitar; 

• lipsa apei potabile în unităţile de învăţământ; 

• starea de degradare a clădiriiîn care funcţionează şcoala; 

• lipsa împrejmuirii incintei şcolii;  

• funcţionarea în spaţii închiriate sau în bloc de locuinţe; 
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• mobilierul neadecvat vârstei, mobilier degradat; 

 

SITUAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU/FĂRĂAUTORIZAȚIE 

DE SECURITATE LA INCENDIU - AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

Calitatea clădirii cu destinația de învățământ 

Autorizată Neautorizată Nu face obiectul autorizării 

89 52 738 

 

✓ 738 clădiri nu fac obiectul autorizării la incendiu, fiind construcții realizate înainte de 

statuarea obligativității obținerii securității la incendiu prin HG nr. 571/1998. 

✓ 141 clădiri au fost puse pe lista celor care necesită această autorizație, dintre care 89 

au și obținut-o, iar 52 nu au îndeplinit criteriile de securitate la incendiu, care se impun 

după intervenții la construcția clădirii sau după investiții de schimbare a destinației 

spațiului. 
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SECȚIUNEA 3______________________________________ 

RESURSA UMANĂ A JUDEȚULUI DOLJ 

Resursele umane în contextual descentralizării învățământului preuniversitar – 

indicatori de eficacitate 

Personalul didactic 

 În învățământul preuniversitar din județul Dolj în anul școlar 2017-2018 au fost cuprinse în 

categoriile personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic un număr de 9116,00 

posturi (față de 9174 posturi în anul școlar 2016-2017) din care:  

- 5999,63 în mediul urban și  

- 3116,37 în mediul rural. 

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

Județean și Ministerul Educației Naționale) este de 6659,25 din care: 

- 4272,63 în mediul urban și  

- 2386,62 în mediul rural. 

 

 
 

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) este de 1071,00 din care: 

- 784 în mediul urban și  

- 287 în mediul rural. 
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Din totalul de 1071 posturi repartizarea în funcție de modalitatea de ocupare este următoarea: 

- 1005,50 posturi constituite ca normă de bază  

- 24 posturi ocupate la cumul 

- 8,50 posturi ocupate la plata cu ora 

- 33,00 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) este de 1385,75 din care 

- 943 în mediul urban și  

- 442,75 în mediul rural. 

 

 

 

Din totalul de 1385,75 posturi repartizarea în funcție de modalitatea de ocupare este următoarea: 

- 1352,75 posturi constituite ca normă de bază  

784

287
0

200

400

600

800

1000

URBAN RURAL

Posturi Personal didactic 
auxiliar

943

442.75

0

200

400

600

800

1000

URBAN RURAL

Posturi Personal nedidactic
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- 4 posturi ocupate la plata cu ora 

- 29 posturi vacante 

 

Situaţie 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  

- 1557 de profesori pentru ciclul primar (clasele 0-IV) 

- 4223 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: 

- 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) 

-  

Număr cadre didactice calificate/necalificate 

Din numărul total de posturi didactice 6659,25numărul cadrelor didactice în curs de calificare/ 

necalificate este următorul: 

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

- 7.30 în mediul urban și  

- 2,61 în mediul rural. 
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Titulari și suplinitori 

Din numărul total de posturi didactice 6659,25numărul cadrelor didactice titulare, pe medii de 

rezidență încadrați cu norma de bază este următorul: 

Titulari încadrați în norma de bază 5452,25 din care: 

- 3557,25 în mediul urban și  

- 1895,00 în mediul rural. 

 

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 

2013, 2012 sau2011 cu note/medii minim 5 (cinci), angajate pe perioada determinata cu norma de 

baza sau pe fractiune de norma 709,98 din care: 

- 331,52 în mediul urban și  

- 378,46 în mediul rural. 

 

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 (87,20%) 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. 

 

Pentru anul școlar 2017-2018, în ședințele publice, au fost repartizate un număr de 624 cadre 

didactice: 

 

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:

         1 cadru didactic 

Încadrarea lectorilor pt limba german/spaniola conf. acordului dintre Guvernul României și 

ambasadele tărilor implicate (germana/spaniola):    2 cadre didactice  

Detașare în interesul învățământului:     178 cadre didactice 
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Ședințe de repartizare din 28,29,30,31 august 2018:  

Detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată:1 cadru didactic 

 

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pentru cadrele didactice care au 

dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte), 

conform prevederilor art. 60 din Metodologie:       

          25 cadre didactice 

 

 Continuități pentru detașare la cerere     17 cadre didactice 

 

 Detașare la cerere       50 cadre didactice 

 

 Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2018: 

257 cadre didactice 

 

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, conform 

Art. 85 din Metodologie:          

          17 cadre didactice 

 

Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunile 

2016,2015,2014,2013,2012,2011:  

76 cadre didactice 

În lunaseptembrie (2017) a fost repartizat un număr de 197 cadre didactice: 

Detașare în interesul învățământului:     60 cadre didactice 

 

Ședința de repartizare din 8 septembrie 2017:  

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pentru cadrele didactice care au 

dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte), 
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conform prevederilor art. 60 din Metodologie:       

         17 cadre didactice 

 

 Detașare la cerere      58 cadre didactice 

 Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2017 :  

 35 cadre didactice 

 

Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunile 

2016,2015,2014,2013,2012,2011:     27 cadre didactice 

 

 În ședința comisiei paritare din 02.10.2017 de la nivelul ISJ Dolj a fost repartizat un număr 

de 197 cadre didactice: 

Pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris:  14 cadre didactice 

 

Detașare în interesul învățământului:     17 cadre didactice 

 

 Detașare la cerere       42 cadre didactice 

 

 Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2017:  

86 cadre didactice 

 

Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunile 

2016,2015,2014,2013,2012,2011:        

38 cadre didactice 

 

  În ședința comisiei paritare din 26.02.2017 de la nivelul ISJ Dolj a fost repartizat 

un număr de 42 cadre didactice: 
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Pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris:   8 cadre didactice 

 

Detașare în interesul învățământului:     10 cadre didactice 

 

 Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2017:  

14 cadre didactice 

 

Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunile 

2016,2015,2014,2013,2012,2011:       10 cadre 

didactice 

 

 În ședința comisiei paritare din 04.05.2017 de la nivelul ISJ Dolj a fost repartizat un număr 

de 36 cadre didactice: 

Pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris:   7 cadre didactice 

 

Detașare în interesul învățământului:      6 cadre didactice 

 

 Detașare la cerere        3 cadre didactice 

 

 Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2017:  

10 cadre didactice 

 

Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunile 

2016,2015,2014,2013,2012,2011:      10 cadre didactice 

 

 În ședința comisiei paritare din 23.07.2017 de la nivelul ISJ Dolj a fost repartizat un număr 

de 13 cadre didactice: 

Pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris:  9 cadre didactice 
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Detașare în interesul învățământului:     1 cadre didactice 

 

 Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2017:  

2 cadre didactice 

 

Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunile 

2016,2015,2014,2013,2012,2011:      1 cadre didactice 

 

Pentru încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 2018-2019 cadrul legislativ este: 

• Legea Nr. 1/2011 Legea Educatiei Nationale 

• Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

5485/13.11.2017 

• Ordinul MEN nr. 3017/2018 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic  

Etapele de mobilitate ale personalului didactic parcurse sunt: 

1 . Constituirea comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar general:  3 ianuarie 2018 

2. Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a personalului didactic 

titular  

 A fost revizuit un număr de 78 decizii de repartizare conform art. 19 (4),(5) – schimbare 

denumire unitate 

 A fost revizuit un număr de 17 decizii de repartizare conform art. 19 (6) – disciplina nu se 

regaseste in Centralizator 

3. 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 2018-2019:  

 A fost revizuit un număr de 32 decizii de întregire a normei didactice  

 Nu au existat cazuri pentru transfer conf. art. 48 alin. (2) din Metodologie  
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 Dupa constituirea normelor titularilor au fost introduse in aplicatia TITULARIZARE 2018 

un numar de 1257: 

  Posturi/catedre/fractiuni ore vacante:  859 

  Posturi/catedre/fractiuni ore rezervate:  398 

   din care 

  Posturi/catedre complete, vacante, viabile 4 ani: 115 

 

4. Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 

septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, 

până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018: 

 Numar de pensionari la 01.09.2017:    286 

 Numar de cereri pentru continuarea activitatii:  148 

 Numar de cereri aprobate/avizate:    118 + 1 (la contestatii) 

 

5. Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la 

nivelul  Numar de candidati pentru completarea normei:   87 

 Numar de candidați rezolvați pe perioadă determinată:   67 

 Numar de candidați rezolvați pe perioadaănedeterminată:   20 

6.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:    48 candidati  

Soluționarea solicitărilor de transfer în ședință de repartizare: 

Restrangere de activitate solutionata prin transfer consimtit intre unitatile de invatamant  

           28 

Restrangere de activitate solutionata prin repartizare in sedinta publica    

             6 

Detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata    

 14 

7.Repartizarea cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 
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 Numar de candidati care au depus dosare în vederea titularizării:    55 

 Numar de candidati soluționați conf. Art. 253 din Legea 1/2011:    45 

 

8. Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2018:  

 Număr de centre de examen:        4 

1. Liceul „Charles Laugier” 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:    1065 

 Din care:  posturi/catedre complete:      376 

   posturi/catedre titularizabile:      61 

Numar de candidati înscriși la concurs:      1111 

 Numar de candidati admiși la examenul scris:     1052 

   Candidați absenți:       177 

   Candidați retrași:       72 

 Număr lucrări trimise spre corectură (în 10 centre de evaluare):   802 

  Lucrări anulate:        3 

  Lucrări evaluate cu note de 10:      9 

  Lucrări evaluate cu note între 7,00și 9,99:     469 

  Lucrări evaluate cu note între 5,00și 6,99:     203 

  Lucrări evaluate cu note sub 5:      118 

Procent promovabilitate după evaluarea inițială:    84,91% 

 

  Număr de contestații depuse:       155 
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Titularizare (25 iulie 2018): 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 25 iulie 2018 au fost repartizate un număr de 29 cadre didactice din care20 cadre 

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

contract de muncă pe perioadă nedeterminata, celelalte 9 cadre didactice încheind un contract de 

muncă pe perioadă determinată, urmând ca după ce promovează examenul de definitivare în 

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

contractului din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. 

9. Pretransferarea personalului didactic titular in baza notei obținute la concurs sau 

aacordurilor consimtite: 

 Numar de candidati: 197 

 Numar de candidati pretransferati in baza notei peste 7 la concurs:  42 

 Numar de candidati pretransferati in baza acordurilor:    65 

 Numar de candidati pretransferati prin schimb consimțit:    20 

10.Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, 

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 2017, 2016, respectiv 2015 şi/sau 2014 pentru 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi 

clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 din Metodologie:  

 Numar de candidati soluționați:     123 

 

În ședințele de repartizare din august 2018  au fost repartizate un număr de 512cadre 

didactice: 

 

Detașare în interesul învățământului:     171 cadre didactice 

Completarea normei didactice:     6 cadre didactice 

 Detașare în baza notei la concurs 2018    21 cadre didactice 

Continuități pentru detașare la cerere     16 cadre didactice 

 Detașare la cerere       17 cadre didactice 
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 Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2018 :  

199 cadre didactice 

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, conform 

Art. 85 din Metodologie:        16 cadre didactice 

Încadrarea pe perioadă determinată în baza notei la concursul din sesiunile 

2017,2016,2015,2014,2013,2012:  

          66 cadre didactice 

 

Examenul naţional de definitivare în învăţământ–sesiunea 2018 

 

Examenul naţional de definitivare în învăţământ–

sesiunea 2018 s-a desfășurat în baza prevederilor O.M.E.N. nr. 

4814/2017 privind aprobarea  Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului național de definitivare în 

învățământ și a O.M.E.N. nr. 4815/ 2017privind aprobarea 

Calendarului de organizare și desfășurare a examenului de 

definitivare în învățământ în anul școlar 2017 - 2018. 

 

DATE STATISTICE:  

• Număr candidați înscriși : 218 

• Număr candidați validați  pentru susținerea probei scrise: 192 

• Număr candidați  care au obținut definitivatul :141 

 

CENTRUL DE EXAMEN: COLEGIUL NAȚIONAL ” FRAȚII 

BUZEȘTI”,CRAIOVA 

PROCENT PROMOVABILITATE DEFINITIVAT 2018 : 84,43 % 

Evoluția promovabilității:  

Sesiunea Număr de candidați 

promovați 

Promovabilitate 

2016 98 76,52 % 
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2017 79 71,17% 

2018 141 84,43 % 

 

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

 În perioada 28.09 – 13.10.2017 s-a desfășurat la nivelul județului Dolj concursul pentru 

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

Corpul profesorilor metodiști constituit la nivelul I.S.J. Dolj s-a completat cu un număr de 

10 cadre didactice  având următoarele specializări : 

SPECIALIZAREA NUMĂR CADRE DIDACTICE 

PROFESORI METODIȘTI 

Limba și literatura română 6 

Consiliere și orientare/consiliere și 

dezvoltare personală 

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. 

 

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSITUIREA CORPULUI 

DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, sesiunea 2018, seria 13 

În perioada 14.06.2018-21.06.2018 s-a realizat selecția cadrelor didactice în vederea 

înscrierii în corpul național de experți în management educațional, seria 13, în conformitate cu 

O.M.E.C.T.S. 5549/2011 cu modificările și completările ulterioare. Au fost promovați 40 de 

candidați. 
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PROIECTE  ȘI PROGRAME 

  

La  nivelul județului Dolj, în anul școlar 2017-2018 s-au implementat și se deruleaza o serie 

de proiecte după cum urmează: 

• Proiectul ERASMUS + „My Europe - Your Europe - Your Say” 

(ME-YOU-US) 

PERIOADA IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2021 

Organizațiile implicate în desfășurarea proiectului: 

1.Fundația Prosveta din Sofia, Bulgaria – organizația aplicantă; 

2. Școala nr. 17 „Damian Gruev” din Bulgaria – organizație parteneră; 

3.54 SU St. Ivan Rilski din Bulgaria – organizație parteneră; 

4.Școala Primară„Bratya Miladinovi” din Bulgaria – organizație parteneră; 

5.Instituto Politecnico De Santarem din Portugalia – organizație parteneră; 

6. Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia Aenao din Grecia – organizație parteneră; 

7.Spoleczna Akademia Nauk din Polonia – organizație parteneră; 

8.Fundacion Altius Francisco De Vitoria din Spania – organizație parteneră; 

9. Inspectoratul Școlar Județean Dolj – organizație parteneră. 

Obiectivele proiectului sunt: 

- înțelegerea, respectarea și promovarea drepturilor omului; 

- promovarea toleranței, deschiderii către valorile specifice altor culturi și a dialogului intercultural; 

- valorizarea fiecărui membru al societății ca ființă umană autentică; 

- participarea elevilor, în calitate de cetățeni activi și responsabili, la viața comunității; 

- dobândirea unor cunoștințe de bază cu privire la incluziunea socială și diversitatea culturală; 

- obținerea unor capacități de transformare a potențialelor conflicte în dialoguri interculturale. 

Grupul țintă este format din: 

- elevi cu vârstele cuprinse între 11și 14 ani; 

- profesori care predau la gimnaziu.. 

Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului: 

- 4 întâlniri transnaționale în cadrul proiectului(Sofia, Madrid, Salonic și Craiova), în vederea unei 

bune coordonări; 
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-formarea profesorilor în vederea dobândiriiunor metode non-formale și utilizarea acestora în 

activitățile de învățare a elevilor(organizarea dezbaterilor și a jocurilor de rol, rezolvarea și 

discutarea unor probleme etc.); 

-diseminarea activităților din cadrul proiectului în rândul: profesorilor, elevilor, părinților, 

autorităților locale etc.; 

- realizarea unor activități săptămânale de învățare a elevilor, din cele 6 țări, pe parcursul anilor 

școlari 2019-2020 și 2020-2021; 

- completarea unor chestionare atitudinale de către elevi; 

- realizarea unui manual al profesorului, care cuprinde 66 resurse didactice, dintre care 18 resurse 

didactice noi se vor realiza în cadrul proiectului; 

- realizarea a 134 resurse didactice multimedia, complementare manualului profesorului; 

- realizarea unui site al proiectului(în 7 limbi). 

 

• Proiectul "TOTVET - Instruirea cadrelor didactice și a cadrelor didactice din 

domeniul VET pentru învățământul de lucru de înaltă calitate și învățarea duală" 

 

PERIOADA IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2020 

Beneficiar I.S.J. DOLJ 

Parteneri:CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSLA, KSZTALCENIA DUALNEGO I 

ZAWODOWEGO  Polonia 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA-Spania 

BEST  INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING 

GMBH-Austria 

                     IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH-Germania 

                     EDUNET Craiova 

                     CASA CORPULUI DIDACTIC OLT 

Proiectul urmărește creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul VET. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1.Crearea  unui model european de formare inovatoare și integrat, bazat pe învățarea mixtă prin 

MOOC și ateliere de formare față în față, având ca scop îmbunătățirea calității în WBL și DL, 

competențele profesionale ale tutorilor în companii, formatori și profesori VET.    
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2. Să stabilească un Curriculum pentru formarea tutorilor și formatorilor implicați în WBL și DL 

axat pe îmbunătățirea competențelor lor pentru asigurarea unei bune calități a WBL și DL, 

abilitățile lor de a organiza procesul de învățare al cursantului, folosind metode de formare adecvate 

pentru formare, evaluarea rezultatelor formării și furnizarea de feedback stagiarilor; 

 3. Înființarea unui curs deschis online (MOOC), pilotarea și validarea acestuia în cursul instruirii a 

150-200 de tutori și formatori la locul de muncă, îmbunătățirea abilităților lor de a organiza și 

conduce învățarea la locul de muncă. 

4. Să organizeze un atelier de formare european și să instruiască 20 de facilitatori, îmbunătățind 

cunoștințele și abilitățile lor de a organiza și facilita învățarea pe MOOC;    

5. să elaboreze o metodologie, să elaboreze module și programe de instruire, să le evalueze și să le 

valideze în cadrul atelierelor de formare organizate în România și Polonia pentru 75 -100 de 

profesori și formatori VET, crescând competențele lor pentru proiectarea curriculumului de formare 

și organizarea procesului de învățare în WBL și DL, să monitorizeze progresele cursanților, să 

evalueze, să documenteze, să certifice, să transfere, să valideze și să recunoască rezultatele învățării 

utilizând instrumentele naționale și UE; 

 6. Crearea resurselor și a instrumentelor de învățare, precum și un realizarea unui traseu ușor de 

navigat pentru autoinstruirea profesorilor și a profesioniștilor din domeniul VET implicați în WBL 

și DL și punerea lor la dispoziție pe platforma de învățare a proiectului; 

Modelul, resursele și instrumentele create pot fi utilizate în mod liber în toată Europa și în lume, 

contribuind la îmbunătățirea procesului de învățare bazat pe muncă în VET și, indirect, și în 

domeniul tineretului, al educației adulților sau al învățământului superior 

Principalul rezultat al proiectului este o abordare pedagogică axată pe cursanți, bazată pe învățarea 

integrării digitale pentru tutori și profesioniști VET, cu potențial puternic de a îmbunătăți inovația și 

calitatea în WBL și DL.  

 

• Proiectul:  TERAPI - Teritoriul de învățare, protocoale inovatoare în serviciul 

învățării 

 PERIOADA IMPLEMENTARE  01.09.2017-31.08.2020 

L` Université Grenoble-organizație aplicantă 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj – organizație parteneră 
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Université de Milan Bicocca organizație parteneră 

Lyceé Erasmo de Sesto de San Giovanni-organizație parteneră 

L`Université de Craiova-organizație parteneră 

Liceul Voltaire, L` Université Grenoble-organizație parteneră 

 Fédération des Oeuvres Laïques-organizație parteneră 

Puncte cheie: Cooperarea în materie de inovație și schimburi de bune practici  

Durata proiectului: 36 luni (01.09.2017-31.08.2020) 

Principalele teme abordate în proiect: 

1. Inovația în curriculum, metodele educative, realizarea formării; 

2. Cercetare și inovare; 

3. Abandonul școlar și combaterea eșecului școlar 

Obiective: Acest proiect este bazat pe o provocare triplă: să prioritizeze  dezvoltarea acelor metode de 

predare cu  un impact  pozitiv asupra învățării elevilor; să faciliteze o mai mare deschidere a  școlilor către 

mediul social-economic-universitar  local,  pentru a se crea  un context favorabil achiziționării de noi 

cunoștințe;  să permită schimbul de opinii între diferiții acționari (profesori, cercetători, elevi, studenți și 

părinți)  aplicând proceduri adecvate pentru dezvoltare. Prin acțiuni coerente în cadrul unui anumit teritoriu, 

prin mobilizarea resurselor în și în afara cadrelor educaționale și prin parteneriate comune, proiectul  va 

dezvolta profesorilor și elevilor cunoștințe și deprinderi de durată. 

Proiectul dezvoltă și obiective specifice: 

- Pentru profesori și staff-ul educațional, acțiunile au ca obiectiv analizarea practicilor profesionale 

bazate pe cooperare între organizații (școli primare și gimnaziale, laboratoare de cercetare, 

universități, etc.), experimentarea acestora și introducerea de noi metode inovative; 

- Pentru elevi, acțiunile comune, teritoriale, au ca obiectiv facilitarea identificării și validării 

cunoștințelor acumulate, a aptitudinilor și deprinderilor formate și dezvoltate, îmbogățind astfel 

munca școlară. Aceste acțiuni vor permite unităților școlare  aflate în dificultate să reinvestească în 

domenii de învățare, prin introducerea unor noi tipuri de cunoștințe și deprinderi  prin organizarea 

unui dialog între școală și mediul extern școlii. 

- Pentru autoritățile locale asociate în acest proiect, acțiunile au ca obiectiv facilitarea unei mai bune 

integrări a tinerilor în acest mediu, precum și de a dezvolta noi forme de cetățenie și participare în 

dinamica teritoriilor. 

Descrierea activităților: Actorii vor construi împreună, la scară teritorială, diferite situații, activități 

care formează parte din ruta centrată pe profesor și pe elev într-un context mai larg decât cel care privește pe 

cetățeanul normal, pentru a folosi mai bine mediul apropiat și pentru a contribui la dezvoltarea lui. 
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Derulându-se pe parcursul a trei ani, în fiecare din țările participante se va constitui un teritoriu de 

învățare sub o formă generică: școli, colegii și licee, parteneri culturali, elevi, studenți, familii ale acestora, 

cercetători,  etc. Fiecare temă va fi, astfel, abordată, de către fiecare colectiv lărgit al teritoriului și 

dezvoltată, după caz, prin mobilități ale partenerilor și problematizată  sub forma colaborării echipelor de 

profesori  sub diferite forme: 

- Activități pedagogice cu elevii din teritoriu (parteneri, structuri, instrumente, etc); 

- Activarea cunoștințelor și îmbunătățirea acestora (cercetare, parteneri, experți); 

- Produse intelectuale și evenimente de diseminare (blog, fișe practice, formări, seminarii). 

- prezentarea zonelor de experimentare (”Territoires apprenants”); 

 

• “ Acteurs du Territoire pour une Education à la Citoyenneté Mondiale (ACTECIM)”  

PERIOADA IMPLEMENTARE  01.09.2015-01.09.2018 

 Inspectoratul Scolar Judetean Dolj –organizatie partenera 

 Universitatea din Craiova-organizație aplicantă 

 ADR Sud Vest-Oltenia-organizație aplicantă 

Universitatea din Lyon-organizație aplicantă 

Universitatea din Grenoble-organizație aplicantă 

Regione Piemonte Torino-organizație aplicantă 

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, 

între care tineri din cele trei ţari partenere, profesori, educatori, reprezentanţi ai unor instituţii 

publice, autorităţi regionale, inspectori scolari, profesori universitari. 

Competenţele dezvoltate in proiect vor fi analizate şi evaluate, pentru a fi luate în considerare în 

formarea tinerilor, iar modulele vor fi înscrise în formări iniţiale şi continue ale educatorilor. 

Îmbinarea  educaţiei formale cu cea informală duce la  creşterea calităţii educaţiei şi formării 

tineretului, stimulând implicarea cetăţenească a tinerilor, dezvoltând o mai bună înţelegere a 

problemelor globale, favorizând integrarea socială.  
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Rolul central al şcolii în educarea tinerilor face din aceasta un actor esenţial şi pertinent în acest tip 

de educaţie.  

Proiectul are ca scop: 

-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. 

Produsele finale si rezultatele obţinute, gradul lor de utilizare concretă la nivelul 

parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia 

1. Parcursuri pedagogice inovatoare în materie de EDD-SI aplicate în medii şcolare  cu susţinerea 

reprezentanţilor teritoriali şi în colaborare cu parteneri internaţionali. Vor fi puse în discuţie 

modalităţi de predare. 

2. Crearea şi actualizarea unei scrisori de informare pentru a urmări progresul proiectului. 

3. Crearea unei aplicaţii mobile pentru a permite utilizarea la distanţă a producţiilor de pe site-ul 

Londoo Tiloo.  

4. Desfăşurarea unei activităţi de cercetare şi stabilire a competenţelor transversale, sub  

coordonarea  universităţilor, apoi testarea lor în colaborare cu şcolile,  care să permită recunoaşterea 

şi validarea competenţelor însuşite. 

5. Elaborarea şi propunerea unui modul transversal de formare în cadrul programului de formare  

iniţială al universităţilor, în programele academice de formare continuă.  
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6. Modulul de formare EDD-SI este inclus în machetele de formare ale profesorilor stagiari şi 

considerat credit de formare în cadrul Unităţilor de Învăţământ. Autorităţile sprijină experimentările 

în materie de EDD-SI şi le desfăşoară în politicile lor de drept comun (licee eco-responsabile, 

mobilităţi ale tinerilor, instrumente de evaluare a competenţelor) asigurând recunoaşterea şi 

validarea competenţelor achiziţionate. 

Vor fi utilizate instrumente de evaluare europene europass şi locale de  tip e-portfoliu,  pentru a 

certifica competenţele activate prin EDD-SI. 

Diseminarea se va realiza prin aplicaţii mobile, site internet, prin site-ul Londoo Tiloo,  module de 

formare, aplicaţii online, scrisori de informare, dar şi prin reuniuni tematice şi de comunicare. 

Autorităţile locale organizează si includ o formare specifică în programul lor de formare internă. 

Proiectul va avea impact asupra calităţii formării educatorilor şi utilizării instrumentelor elaborate 

pentru a contribui la EDD-SI: fişe pedagogice, instrumente informatice, aplicaţii de învăţare la 

distanţă. Partenerii de proiect vor valoriza experienţa, îmbinând metodele de educaţie formală cu 

cele de educaţie non-formală,  această legătură permiţând schimbul de bune practici şi ameliorarea 

calităţii procesului de învăţământ.  

Partenerii îşi propun să-şi prelungească colaborarea, cu scopul de a optimiza exploatarea 

rezultatelor Actecim pe termen lung, propun seminarii de diseminare pentru a aduce partenerilor 

externi informaţii despre rezultatele obţinute, cu scopul de a determina propunerea de noi proiecte 

care să aducă plus valoare calităţii educaţiei şi cetăţeniei active la  tineri şi la cei mai puţin tineri. 

 

Caracterul inovator 

Abordarea inovatoare  se exprimă prin  îmbinarea metodologiilor aparţinând educaţiei formale cu 

cele ale educaţiei non-formale, cu experimentarea instrumentelor digitale şi  cu sprijinul 

autorităţilor teritoriale. 

Formarea cetăţeanului de mâine se face prin mobilizarea diferitelor instituţii din fiecare ţară, 

îmbinând abordările locale cu cele internaţionale. Colaborarea intersectorială presupune autorităţi 

locale, instituţii academice, universităţi, şcoli, profesori şi cercetători, asociaţii cu reprezentanţii lor, 

în scopul creşterii calităţii domeniului educaţiei şi al formării. Caracterul inovator constă în 

identificarea unor competenţe-cheie pentru formarea cetăţeanului de mâine, în producerea şi 

aplicarea unor instrumente  şi stabilirea unor modalităţi specifice educaţiei pentru dezvoltarea 

durabilă.  
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Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional 

Clasele pilot din şcoli pun instrumentele elaborate la dispoziţia echipelor educaţionale. Rezultatele 

proiectului, cum ar fi produsele intelectuale, sunt difuzate gratuit şi pot fi accesate liber şi după 

încheierea proiectului. Utilizarea acestora constă în propunerea de module de formare înscrise în 

programe şi cursuri de formare iniţială şi continuă a profesorilor şi educatorilor. De asemenea, se va 

facilita utilizarea acestora în dispozitive dedicate instituţiilor (școli ecologice, instrumente de 

valorificare a competențelor, e-portofoliu, Europass). 

Implicarea autorităţilor în proiect duce la integrarea instrumentelor elaborate în politicile publice 

teritoriale.  

• Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF 

PERIOADA IMPLEMENTARE  01.01.2018-31.12.2020 

Parteneriatul este inițiat de Istanbul Provincial Directorate of National Education, Turcia  și 

este derulat în parteneriat cu 7 instituții active în domeniul educației și 24 de parteneri asociați din 

România, Turcia, Italia, Bulgaria, Letonia și Grecia.  

Cadrele didactice din școli, ministerele educației și elevii migrați sunt beneficiarii 

proiectului. Proiectul vizează dezvoltarea și implementarea unor practici și metode inovatoare  care 

să permită educația incluzivă și/sau pentru tineret în contexte specifice, sprijinind incluziunea 

migraților nou sosiți prin intermediul  unei educații de calitate, inclusiv prin evaluarea cunoștințelor 

și validarea învățării anterioare.  

Principalele activități prevăzute în cadrul proiectului sunt crearea de produse intelectuale 

inovatoare și derularea unor teste pilot.  

Produsele intelectuale prevăzute a fi dezvoltate in cadrul proiectului sunt: o bază de date cu 

exemple de bune practici structurate în 3 domenii: îndrumare, evaluare și validare; un portal online( 

repository)pentru educația incluzivă, un  instrument online pentru evaluarea și validarea rezultatelor 

învățării elevilor refugiați și cărți albe referitoare la educația incluzivă pentru copiii migrați. 

Amploarea proiectului garantează beneficii la nivel european, atât pe parcursul 

implementării acestuia cât și după finalizarea finanțării. Impactul proiectului înregistrat la  nivelul 
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educației școlare dar și la nivelul politicilor educaționale asigură transferabilitatea acestuia la nivel 

european. 

• SuperȘcoala - vrem, putem, reusim! 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener, Asociația Mereu pentru Europa beneficiar, Asociația 

EduFor Craiova- partener 

Perioada de implementare 11 aprilie 2018 – 10 aprilie 2021  

Cod MySMIS 106595, 

Obiectiv general facilitarea accesului egal la educația obligatorie a copiilor, elevilor și tinerilor care 

au părăsit timpuriu școala aparținând grupurilor vulnerabile din 5 unități școlare din mediul rural 

din județul Dolj (Școala Gimnazială Radovan, Școala Gimnazială Breasta, Școala Gimnazială „Ilie 

Martin” Brabova, Școala Gimnazială Secu, Școala Gimnazială „Carol al II-lea” Dioști), prin măsuri 

de sprijin integrate adresate unui număr de 685 de copii, 50 de tineri, 100 de cadre didactice, 100 de 

părinți, care să crească calitatea/atractivitatea serviciilor educaționale și să conducă la reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și la reintegrarea în educație și formare. 

Rezultatele așteptate: 

- 5 programe Școala după școală de care vor beneficia 70 elevi; 

- 685 copii care vor fi sprijiniți material, vor beneficia de informare, consiliere, orientare 

educațională și pentru cariera și vor fi implicați în activități atractive și inovative social; 

- 100 părinți care vor beneficia de consiliere și educație parentală pentru a se implica în educația 

corespunzătoare a copiilor; 

- 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care au părăsit timpuriu școala care vor participa la 

activități tip A doua șansă; 

- Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite de unitățile școlare, prin participarea 

a 100 de cadre didactice la cursuri de formare și dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, școli, 

părinți și comunitate cu scopul creșterii implicării comunității locale în dezvoltarea școlilor și 

prevenirii abandonului școlar. 
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• Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în educație 

(IDEE)-beneficiar 

Cod MySMIS: 104980 

Perioada de derulare 21.05.2018-22.05.2018 

Obiectiv general: Promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii 

timpurii a mediului educational, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și 

reducerea segregării între copii în județul Dolj.(Școala Gimnazială ”CONSTANTIN 

ARGENTOIANU” Argetoaia,Școala Gimnazială ”EUFROSINA POPESCU” Botoșești Paia, 

Școala Gimnazială Braloștița, Școala Gimnazială Teasc, Școala Gimnazială Ghindeni, Liceul 

teoretic ”GHEORGHE VASILICHI” Cetate, Școala Gimnazială”Ion Creangă” Craiova, Școala 

Gimnazială Grecești, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova, Liceul ”Traian Vuia ” 

Craiova, Liceul ”MATEI BASARAB” Craiova. 

Rezultatele așteptate: 

- furnizarea de programe educative de calitate și atractive pentru 200 copii de vârsta preșcolară. 

-activitati de tip școala după școală, pentru 600 copii cu vârste corespunzatoare învățământului 

preuniversitar inclusiv elevi din scolile profesionale special elevi din grupele vulnerabile,cu accent 

pe elevii apartinand minoritatii roma,elevi din mediul rural, cu dizabilitati,din comunitatile 

dezavantajate socio-economic din judetul Dolj. 

-30 de parinţi/tutori ai copiilor/elevilor în risc de parasire vor participa la ateliere de educaţie pentru 

sănătate, igiena și nutriţie sănătoasă. 

-dezvoltarea resurselor umane din unitatile de invatamant si dezv mecanismelor locale de sustinere 

a procesului educational la nivelul judetului Doljprin furnizarea unor programme de formare unui 

număr de 260 cadre didactice si personal de sprijin din scoli și 20 membri ai Consiliilor de 

Administraţie. 
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• Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din județul Dolj 

POCU/90/6.13/6.14//109384– 

PRIMASERV SRL - Lider  

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ - Partener 1  

PALACE TOUR SRL-  Partener 2 

Perioadade implementare 14 iulie 2018 – 14 iulie 2020  

Obiectivul general al proiectului: 

Facilitarea tranzitiei de la studiu la viața activă pentru elevii inmatriculati in liceele/scolile 

profesionale din judetul Dolj ca urmare a accesului la activități integrate de învățare la un potențial 

loc de munca si in firmelor de exercitiu inființate. 

Activitatile proiectului au un impact major si de lunga durată asupra grupului țintă al proiectului si 

vizeaza adaptarea elevilor la cerintele pietei muncii si facilitarea insertiei acestora prin:-

constientizarea importantei si semnificatiei programelor de invațare la locul de munca si a 

abilitatilor practice deprinse, esentiale pentru un viitor absolvent de studii si la modalitaþile de 

participare în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piața muncii prin care sa îsi 

dezvolte o serie de competențe profesionale si transversale;  

-consilierea si orientarea profesionala a acestora pentru deprinderea de abilitaþi personale relevante 

pentru piaþa muncii si oportunitaþi sporite pentru participarea pe piaþa muncii; 

- corelarea si verificarea cunostinþelor teoretice acumulate de catre elevi cu activitatea practica 

aferenta specializari;  

- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învaþamântul profesional si tehnic, prin 

simularea proceselor si a activitatilor care au loc intreprinderi reale, inclusiv a relatiilor acestora cu 

alte entitati (crearea si functionarea a 2 firme de exercitiu).  

Astfel, prin activitațile sale, proiectul contribuie la constientizarea nevoii de asigurare a unei 

pregatiri practice de calitate, în acord cu cerințele pieței muncii si la adecvarea parcursului 

profesional la aptitudinile si nevoile individuale. 

Rezultatele așteptate: 
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Prin prezentul proiect se vor efectua investiții în domeniul educației si al formarii 

profesionale a 335 de elevi inmatriculati in liceele din judetul Dolj, generand o serie de efecte 

pozitive pe termen lung pentru: 

1.Elevi: 

-va creste calitatea pregatirii profesionale a celor 335 de elevi, viitori absolventi de liceu/scoli 

profesionale (335 elevi participanti la stagii de practica si firme de exercitiu, din care minim 205 

vor dobandi o certificare la încetarea calitaþii de participant-61,19%) ; 

- va creste numarul absolventilor de invatamant secundar care isi gasesc un loc de munca (168 

locuri de munca prin intermediul proiectului, 50,15% din grupul tinta al proiectului);  

-va creste numarul de elevi care vor alege sa isi continue pregatirea educationala prin continuarea 

studiilor sau participarea la programe de formare profesionala (minim 35 de elevi -10,5% din grupul 

tinta al proiectului); 

-mai buna cunoastere a cerințelor reale ale angajatorilor, în termeni de competențe si abilitați; 

-cunoasterea dimensiunii reale a pieței muncii, a dinamicii profilurilor ocupaționale si a diversitaþii 

activitaþilor din economia regionala/locala. 

2. ISJ si unitati de invatamant scolar: 

-cunoasterea cerințelor pieței muncii în legatura cu competențele pe care absolvenții de studii medii 

trebuie sa le aiba atunci când se angajeaza; 

-posibilitatea realizarii unor cercetari în care sa fie implicați atât elevii, cât si absolvenții;-adaptarea 

curriculumului specializarilor scolare la cerințele pieței muncii; 

-cunoasterea modalitaþilor în care se pot realoca resursele din învaþamântul inferior pentru o mai 

buna adaptare la nevoile pieței muncii. 

 3. Mediul economic (Angajatori): 

- va creste productivitatea muncii in intreprinderile ce vor angaja elevi participanti la activitatile din 

prezentul proiect (avand deprinderi de munca formate in timpul stagiilor de practica, dupa angajare, 

selevii vor participa activ la activitatea economica a intreprinderii fara a mai fi nevoie de stagii de 

instruire prealabila;  

- va creste numarul de persoane cu un traseu profesional optim (eleviidin grupul tinta vor beneficia 

de cunoasterea conditiilor de munca la potentialii angajatori);  

-eficientizarea activitații zilnice prin preluarea unor sarcini de catre elevi. 
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• Hai la școală! Proiect pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din 

grupuri defavorizate.” 

ASOCIATIA VASILIADA  beneficiar 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ - Partener 1  

Perioadade implementare 14 iunie 2018 – 15 iunie 2021 

Obiectivul general 

Dezvoltarea de masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea 

accesului la educatie pentru copiii din categorii sociale vulnerabile, din judetul Dolj. 

Grupul ţintă vizat cuprinde un total de 1030 de beneficiari, din judeţul Dolj, atât din oraşul Craiova, 

şi anume, Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova; Școala Gimnazială Specială „Sfântul 

Vasile” Craiova cât şi din mediul rural, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; Școala 

Gimnazială Cerăt; Școala Profesională Valea Stanciului; Școala Gimnazială Bratovoeşti; 

ȘcoalaGimnazială Gângiova. 

Rezultate preconizate 

- Pentru 30 de antepreșcolari si 73 de preşcolari va fi facilitat accesul la învăţământ prin educţie 

creativă, pentru învăţământul de masa, şi dezvoltarea comunicării verbale la copiii cu deficient de 

auz. 

-.Pentru 128 de elevi din ciclul primar si 269 de elevi din ciclul gimnazial se vor dezvolta programe 

de educatie remediala si interactiva precum şi activităţi de dezvoltare a comunicării verbale si 

programe de preprofesionalizare pentru 40 de elevi proveniti din invatamantul special. 

- Pentru 75 de persoane se urmăreşte creşterea nivelului de şcolarizare al tinerilor din mediul rural, 

prin includerea în programul „A doua Sansa”.  

-Pentru 75 de persoane se va obţine îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, prin facilitarea 

accesului la programe de formare profesională. 

-. Pentru susţinerea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar, se vor dezvolta măsuri şi 

mecanisme locale prin implicarea părinţilor şi a altor factori relevanţi din comunitate.  
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-Ca şi sprijin material şi financiar, fiecare elev beneficiar în proiect va primi pe de o parte toate 

materialele de lucru care să le susţină dezvoltarea prin activităţile la care vor participa şi o masă 

caldă pe zi, iar pe de altă parte o bursă în bani pentru a le păstra motivarea de a continua procesul de 

învăţământ 

- De asemenea 75 de cadre didactice sprijinite să îşi dezvolte competenţele profesionale prin 

formare profesională continuă, diversificându-şi metodele de predare.Vor fi motivate să se implice 

în proiecte didactice cu sprijinul a 45 de subvenţii şi 15 burse a câte 12 luni şi 15 burse a câte 6 luni.  

-310 părinţi vor fi consiliaţi pentru a-şi dezvolta abilităţile de comunicare şi relaţionare cu copiii şi 

capacitatea de implicare activă în sprijinul oferit copiilor pentru creşterea performanţelor şcolare. 

• QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională 

continuă 

UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” beneficiar 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ - Partener 1  

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ - Partener  

Perioadade implementare 10 iunie 2018 – 10 iulie 2021 

Obiectivul general: 

Reducereaşiprevenireaabandonuluişcolartimpuriuşipromovareaaccesuluiegal la î

 nvăţământulpreşcolar, primarşisecundar de calitate 

Unitati scolare implicate:Școala Gimnazială „Anton Pann”, Școala Gimnazială Sălcuţa, Școala 

Gimnazială Cerăt,  Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova având în componenţă structurile: 

Grădiniţa cu Program Normal „Casa cu Pitici" Craiova, Grădinita cu Program Normal „Voinicel" 

Craiova, Scoala Gimnaziala Nr. 38 Craiova, Grădiniţa cu Program Normal Rovine 2 Craiova; 

Școala Gimnazială comuna Greceşti, având în componenţă structurile: Scoala Primara Busuleţu, 

Scoala Primară Busu, Grădiniţa cu Program Normal Greceşti; Școala Gimnazială, comuna 

Coşoveni, având în componenţă structurile: Grădiniţa cu Program Normal Coşoveni. 

Rezultate așteptate 
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-320 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar, format prin 

participarea la programele de formareşi dezvoltare profesională continuă desfăşurate în cadrul 

proiectului, care a efectuat stagii de practicăpentru perfecţionarea competenţelor obţinute prin 

formare  

-320 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar, monitorizat pe 

durata desfăşurării stagiilor de practică în vederea evaluării performanţei profesionale  

- 256 cadre didactice evaluate şi certificate MENC/CNFP 

- 64 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar evaluaţi şi certificaţi ANC  

-320 subvenţii de sprijin acordate şi plătite (150 euro/ persoană)  

-100 burse de performanţă acordate şi plătite (200 euro/ persoană x 50 burse/ an şcolar x 2 ani 

şcolari)                                  

 - 50 premiipentru contribuţia la creşterea calităţii educaţiei şi a incluziunii şcolare acordate şi plătite 

(10 premii I a 300 euro/ persoană + 15 premii II a 200 euro/ persoană + 25 premii III a 100 euro/ 

persoană)  

-26 sesiunide mentorat didactic şi coching pentru dezvoltarea personală şi profesională a resurselor 

umane din şcolile ţintă; 13 sesiuni/ judeţ x 2 judeţe 1 sesiune online continuă/ forumde asigurare 

mentorat didactic şi coching pentru dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane din 

şcolile ţintă 1 

- 1 Bază de date online cu bune practici pentru educaţie incluzivă de calitate  

1 Procedură privind crearea platformei educaţionale onlinepentru sprijin profesional  

1 Bază de date online cu resurse educaţionale pentru susţinerea educaţiei incluzive de calitate  

1. Forum pentru sprijinul profesional al resurselor umane din şcoli defavorizate  

2. Centre de sprijin pentru dezvoltare profesională-1 centru/ judeţ x 2 judeţe 
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SECȚIUNEA 4______________________________________ 

CURRICULUM, INSPECȚIE ȘCOLARĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ 

Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar s-a realizat ca urmare a  adoptării şi 

aplicării prevederilor Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul MECTS nr. 5547/6 octombrie 2011 și a Graficelor de monitorizare şi control de pe 

semestrul I și II, înregistrate cu nr. 9393/07.09.2017 și nr. 6206/16.01.2018, aprobate în ședințele 

consiliilor de administrație ale I.Ș.J. Dolj.    

La stabilirea inspecțiilor școlare s-a ţinut cont de:  

• rezultatele la examenele naționale (procentul de promovabilitate la Examenul de 

Bacalaureat Național și notele mai mari de 5 la Evaluarea Națională);  

• ponderea notelor în scădere la examenele naționale comparativ cu anul școlar trecut;  

• ritmicitatea cu care trebuie să se desfăşoare inspecţia şcolară generală;  

• numărul reclamațiilor, sesizărilor, memoriilor înregistrate de unele unități de învățământ; 

• solicitarea unităților școlare pentru efectuarea inspecțiilor școlare.  

 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ TEMATICĂ 

 În anul școlar 2017-2018 au fost  realizate 4 inspecții  tematice. 

OBIECTIVE VIZATE :    

➢ respectarea legislaţiei  cu privire la încheierea situaţiei şcolare  la sfârșitul semestrului I 

respectiv semestrului al II lea(corectitudinea completării cataloagelor, registrelor matricole, 

încheierii mediilor semestriale şi stabilirii notelor la purtare, verificarea notării ritmice). 

➢ verificarea  planului de măsuri de remediere a absenteismului. 

➢ existența centralizărilor elevilor cu : CES, părinți plecați în străinătate și copii aflați în 

centrele de protecție socială. 

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

activităților suplimentare pentru elevii capabili de performanță. 

➢ verificarea moduluide acordare a burselor si rechizitelor școlare 

➢  existența proceselor-verbale ale ședintelor consiliilor profesorale de prelucrare a 

metodologiilor de organizare desfașurare a examenelor naționale în anul școlar 2017-2018 
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➢ verificarea dosarului responsabilului comisiei pentru dezvoltare profesionă a și evoluție în 

cariera didactică (art 79, alin. 2, lit c din R.O.F.U.I.P. modificat prin O.M.E.N. nr. 

3027/08.01.2018) 

➢  respectarea legislației în vigoare privind serviciul pe școala și a folosirii telefoanelor 

mobile(art. 197 din R.O.F. U.I.P. modificat prin O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018), 

➢ monitorizarea desfășurării Programului Școala după școală 

➢ măsuri întreprinse pentru creșterea frecvenței și performanțelor școlare, scăderea 

abandonului și a violenței 

➢ pregătirea logistică a unităților de învățământ pentru examenele nationale 

➢ identificarea altor probleme cu care se confruntă unitatea școlară. 

 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ GENERALĂ 

În anul școlar 2017-2018 au fost efectuate 27  inspecţii şcolare generale. 

 

OBIECTIVE ALE INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 

- Aplicarea corectă a planurilor – cadru de învăţământ, a curriculumului naţional şi a celui la 

decizia şcolii; 

- Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor înscrişi în formaţiunile de studiu, colectivele şi 

formele de educaţie stabilite prin lege; 

- Promovarea unei politici de personal bazată pe criterii de competenţă profesională, prin 

realizarea procedurilor de ocupare a funcţiilor / posturilor / catedrelor vacante, conform 

criteriilor naţionale, locale şi proprii; 

- Consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţii desfăşurate în unităţile şcolare de către 

manageri şi cadre didactice prin şedinţe, dialoguri formale, inspecţiile desfăşurate;  

- Dezvoltarea profesională, atât a managerilor, cât şi a cadrelor didactice, prin organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor de formare pe grupuri de interes şi prin desfăşurarea unor schimburi 

de bună practică şi popularizarea experienţelor (prin cercurile pedagogice), în colaborare cu 

CCD şi Centrul regional de formare; 

- Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi a tuturor formelor de admitere pe bază de 

selecţie, conform metodologiilor stabilite la nivel naţional; 
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- Încurajarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale, prin repartizarea echitabilă, în 

conformitate cu criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor materiale şi morale pentru 

cadrele didactice şi elevi;  

- Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional cu toţi factorii implicaţi: autoritate 

regională şi locală, comunitate locală, federaţii sindicale, instituţii de cultură şi artă, alte 

instituţii, mass-media, prin şedinţe, conferinţe de presă, întâlniri de lucru, popularizarea 

activităţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, a unităţilor conexe şi a unităţilor şcolare; 

- Informarea elevilor, părinţilor, a celorlalţi parteneri educaţionali, prin realizarea site-ului și 

paginii web a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj; 

- Aplicarea corectă a Legii asigurării calităţii învăţământului preuniversitar 

 

FINALITĂŢI  ALE  INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 

• 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 SPECIALITATE 

  

În anul școlar 2017-2018 au fost  realizate 40 de inspecții de specialitate. 

 

OBIECTIVE VIZATE: 

• calitatea activităţii didactice în raport cu beneficiarii primari ai educaţiei -antrepreşcolarii, 

preşcolarii şi elevii.  
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• evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii 

didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe 

• evaluarea/consilierea competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de 

învăţare diferenţiată. 

• evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de 

evaluare în cadrul activităților de predare-învățare. 

• consilierea cadrelor didactice în vedrea diversificării  ofertei curriculare de cursuri 

opționale. 

• consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și 

evoluție în carieră. 

 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ DE REVENIRE 

În anul școlar 2017-2018 au fost realizate 36 inspecţii de revenire la unităţile şcolare care 

au avut inspecţii școlare generale. 

 

 PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA INSPECŢIEI ŞCOLARE 

❖ Monitorizarea permanentă a prezenței și a evoluției elevilor la clasă, inclusiv la pregătirea 

suplimentară pentru examenele naționale; 

❖ Informarea părinților cu privire la rezultatele obținute de elevi la simulările și examenele 

naționale pentru o mai bună cunoaştere de către părinți a  potențialului acestora; 

❖ Abordarea, într-un procent mai mare, a activităţilor pe grupe şi în echipă; 

❖ Planificarea inspecțiilor de specialitate la unitățile de învățământ unde predau cadre 

didactice debutante sau profesori de altă specialitate; 

❖ Utilizarea strategiilor diferenţiate în vederea asigurării egalităţii şanselor de învăţare;  

❖ Personalizarea planificărilor, realizată în funcţie de particularităţile fiecărui colectiv prin 

stabilirea tipurilor de activităţi didactice, resurselor materiale,  procedurale, organizatorice 

şi de timp  specifice disciplinei; 

❖ Utilizarea bunelor practici în abordarea lecțiilor la clasă; 

❖ Participarea activă a cadrelor didactice la activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor 

pedagogice, comisiilor metodice, activităților de perfecționare; 
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❖ Dezvoltarea spiritului şi gândirii critice a elevilor, în procesul propriu de învăţare, prin 

utilizarea metodelor moderne de învățare şi de evaluare; 

❖ Notarea ritmică și obiectivă pentru furnizarea informaţiilor referitoare la modul în care 

elevii îşi îmbogăţesc învăţarea şi îşi dezvoltă competenţele specifice.  

❖ Implicarea unui număr mai mare de profesori la elaborarea auxiliarelor curriculare, CDS-

urilor și materialelor didactice, utile în procesul instructiv-educativ. 

❖ creșterea numărului de asistențe la clasă;  

❖ personalizarea conținuturilor documentelor școlare;  

❖ îmbunătățirea strategiei de comunicare.  

 

 OPTIMIZAREA  PROCESULUI DIDACTIC : 

❖ consultaţii şi activităţi suplimentare pentru sprijinirea elevilor care, din diferite motive, 

întâmpină dificultăţi în însuşirea conţinutului instruirii la disciplinele de studiu; 

❖ monitorizarea cadrelor didactice prin inspecții de specialitate, inspecții școlare generale, 

inspecții curente și speciale privind familiarizarea cu noile conținuturi ale programelor 

școlare și adaptarea acestora la nevoile reale ale elevilor, cu precădere la nivelul clasei a V-

a; 

❖ activităţi de aprofundare (cercuri ştiinţifice, tehnice, literare, artistice) de dezvoltare a 

aptitudinilor şi intereselor elevilor pentru diferite domenii ale cunoaşterii; 

❖ în cazul elevilor capabili de performanță la  unele discipline de învăţământ, prin 

monitorizare, conform graficelor de pregătire, s-au organizat activităţi de suport pentru 

participarea acestora la olimpiadele şi concursurile şcolare pe specialităţi; 

❖ în cazul elevilor cu rezultate care necesită îmbunătățire, la toate disciplinele de studiu, au 

fost organizate ore de pregătire suplimentară în vederea standardizării conform cerințelor 

noii programe școlare pentru clasa a V-a; 

❖ activităţi de informare ştiinţifică, culturală etc. a elevilor realizate, de obicei, cu grupuri 

mari de elevi; În cadrul organizat la nivelul unităților de învățământ prin Consiliul elevilor, 

s-au desfășurat dezbateri cu privire la noile standarde impuse de noua programă școlară 

pentru clasa a V-a; 

❖ excursii şi vizite cu scop de lărgire a orizontului de cunoaştere al elevilor, cum ar fi lecțiile 

cu aplicabilitate în viața de zi cu zi, care s-au desfăşurat în conlucrare cu instituţii 

specializate. Atât activităţile în afara clasei, cât şi cele extraşcolare sunt complementare 
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procesului de învăţământ. Au fost monitorizate programe precum „Școala altfel” care au 

avut ca scop diversificarea  metodelor de predare și anume trecerea de la teoretic la concret.   

Toate aceste acțiuni contribuie, în moduri specifice, la realizarea scopurilor generale ale 

activităţii de instruire şi educaţie, la pregătirea ştiinţifică şi tehnică a elevilor și formarea lor moral-

civică. 

 

MONITORIZAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII 

PROFESIONALE 

 

În anul școlar 2017-2018 au fost efectuate, la nivelul I.Ș.J. Dolj, 44 inspecții la liceele cu 

profil tehnologic pentru monitorizarea externă a calității educației și formării profesionale, conform 

Legii nr. 87/2006 și O.M.E.C.T.S. nr. 6308/2008, privind aprobarea instrumentelor de asigurare a 

calității în învățămțntul profesional și tehnic. 

 

FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

An școlar 2017-2018 

Departamentul ” Dezvoltarea resursei umane” din cadrul ISJ Dolj doreşte să devină un garant al 

calităţii procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de 

către M.E.N., prin promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, 

capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale competenţe şi abilităţi de utilitate 

directă, în profesie şi în societate. 

Obiectivele prioritare sunt în concordanţă cu politicile educaţionale ale M.E.N care se 

referă la calitate, descentralizare, eficienţă, responsabilitate, accesibilitate la educaţie, standarde 

europene: 

❖ Asigurarea calităţii în educaţie şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională; stimularea învăţării pe tot parcursul 

vieţii (Life Long Learning); 

❖ Coerenţa şi complementaritate între formarea iniţială şi inserţia profesională eficientă, 

precum şi în etapele ulterioare de dezvoltare profesională; 
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❖ Aplicarea şi respectarea prevederilor metodologiei organizării şi desfăşurării activităţii de 

perfecţionare a personalului didactic;  

❖ Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru educaţia şi emanciparea permanentă, 

printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe 

disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi actiune. 

❖ Abordarea reformei învăţământului dintr-o nouă perspectivă, conform căreia politica 

educaţională îşi propune: 

❖ Reforma sistemică (aspectele prioritare vizate: calitate, echitate şi eficienţă), 

❖ Reforma continuă (prin valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea 

stabilităţii necesare atingerii obiectivelor propuse). 

❖ Reforma asumată (prin responsabilizarea partenerilor strategici şi prin asumarea de catre 

aceştia a programelor naţionale de dezvoltare a sistemului de formare profesională). 

 OBIECTIVE  GENERALE: 

❖ Formarea continuă prin obţinerea gradelor didactice ; 

❖ Formarea continuă şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei; 

❖ Eficientizarea şi îmbunătăţirea resursei de personal didactic: formatori, metodişti mentori; 

❖ Promovarea unor programe PHARE, de reabilitare a învăţământului rural, a unor programe 

POS DRU; 

❖ Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei organizării şi desfăşurării activităţii de perfecţionare 

a personalului didactic. 

                 Activitatea departamentul  “ Dezvoltarea resursei umane” are la bază Metodologia 

formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la O.M. 

nr.5561/2011 cu modificările ulterioare,  care reglementează cadrul general, instituţional, 

conceptual şi procedural, prin care se realizează formarea continuă a personalului didactic, didactic 

auxiliar, de conducere, îndrumare şi control din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar 

şi din unităţile conexe ale acestuia, potrivit legii. 
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Numărul cadrelor didactice înscrise cu cerere și cu dosar în 2017-2018, pentru 

obținerea gradelor didactice și echivalări: 

 

GRADUL DIDACTIC FUNCŢIA 
DIDACTICĂ 

NUMĂR CADRE 
DIDACTICE 

 
DEFINITIVAT 2018 

 

Cadre didactice 
ÎNSCRISE INIȚIAL  

208 

 Cadre didactice 
validate pt. 

susținerea probei 
scrise 

192 

Cadre didactice care 
au obținut 

definitivatul 

141  
( 84,43%) 

GRAD DIDACTIC II Cadre didactice 369 

✓ seria 2020 (înscriși cu cerere) Cadre didactice 140 

✓ seria 2019 (înscriși cu dosar) Cadre didactice 117 

✓ seria 2018 -validați pentru proba 
scrisa 

Cadre didactice 112 

GRAD DIDACTIC I Cadre didactice 623 

✓ seria 2021 (înscriși cu cerere) Cadre didactice 133 

✓ seria 2020 (înscriși cu dosar) Cadre didactice 148 

✓ seria 2019 (înscriși cu dosar) Cadre didactice 189 
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✓ seria 2018 validați - au parcurs toate 
etapele și au finalizat 

Cadre didactice 153 

✓ acordat pe baza titlului științific de 
doctor  

Cadre didactice 0 

ECHIVALĂRI PE BAZĂ DE 
ECTS/SECT 

Cadre didactice 5 

ECHIVALĂRI  STUDII ÎN CREDITE 
TRANSFERABILE 

Cadre didactice 116 

 

Numărul  inspecţiilor curente/ speciale efectuate în anul școlar 2017 -2018 

 

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 

profesori metodişti 

implicaţi în 

efectuarea 

inspecţiilor 

1 1162 264 898 348 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

 

Reţeaua unităţilor şcolare de învăţământ particular din judeţul Dolj 

Reţeaua învăţământului particular din judeţul Dolj cuprinde 22 unităţi şcolare: 6 unităţi de 

învăţământ preşcolar, o şcoală cu nivel primar, 2 şcoli gimnaziale, 1 liceu tehnologic, 11 şcoli 

postliceale şi 1 colegiu universitar.  

Situaţiile centralizate privind cifra de şcolarizare din învăţământul particular autorizat şi 

acreditat din judeţul Dolj , în anul şcolar 2017-2018 este următoarea: 
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Cifra de şcolarizare Copii în 

învăţământul 

particular 

autorizat 

Copii în 

învăţământul 

particular acreditat 

Total pe 

nivel 

Copii în învăţământul 

preşcolar 

99 285 384 

Elevi în învăţământul 

primar 

41 306 347 

din care în clasa 

pregătitoare 

21 77 98 

din care în clasa I 20 76 96 

Elevi în învăţământul 

gimnazial 

28 88 116 

Elevi în învăţământul 

liceal (ciclul inferior) 

- 101 101 

Elevi în învăţământul  

liceal (ciclul superior) 

- 245 245 

Elevi în învăţământul 

profesional 

- 201 201 

Elevi în învăţământul 

postliceal 

1038 1590 2628 

Total elevi în 

învăţământul postliceal 

sanitar 

2565 

Total general 4022 

 

 

 



 

 61 

Învăţământ preprimar 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea unităţii de învăţământ 

Număr de copii pe grupe Limba de 

predare Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

 Grădiniţa cu Program Normal  

”Axia”  

1 17 1 18 1 20 Lb. 

română 

 Grădiniţa cu Program Prelungit 

“Raykids”  

1 14 2 25 2 24 Lb. 

română 

 Grădiniţa Romano-Catolică 

„Sfântul Anton”  

2 23 1 20 1 24 Lb. 

română 

 Grădiniţa cu Program Normal 

“Ethos” 

2 33 2 33 2 36 Lb. 

română 

 Gradinita cu Program Normal 

„Madona Dudu” 

1 16 2 30 1 15 Lb. 

romana 

 Grădinița  cu Program 

Prelungit”LittleDiamonds” 

1 12 1 12 1 12 Lb. 

romana 

 

Învăţământ primar 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

 Număr de copii pe clase Limba de 

predare Clasa 

pregatitoare 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

1. Şcoala Româno-

Britanică 

2 21 2 20 - - - - - - Lb. română 

2. Şcoala Gimnazială 

Terraveda 

2 34 2 36 1 14 1 17 1 19 Lb. română 

3. Şcoala Gimnazială 

Particulară “Ethos” 

2 43 2 40 2 34 2 36 2 33 Lb. română 
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Învăţământ gimnazial 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Număr de copii pe clase Limba de 

predare Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Număr 

clase 

Număr elevi Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

1 

 

 

Şcoala Gimnazială Terraveda 1 14 1 14 - - - - Lb. română 

2 Şcoala Gimnazială Particulară 

“Ethos” 

2 28 1 17 2 26 1 17 Lb. română 

 

Învăţământ profesional şi tehnic 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

Calificarea 

profesională 

Forma de 

învăţământ 

(zi/ seral/ 

frecvenţă 

redusă) 

durată 

Număr de copii pe clase Limba de 

predare Clasa IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

1. Liceul 

Tehnologic 

UCECOM  

“Spiru Haret”  

Mecanic auto zi 1 17 1 15 1 28 Lb. română 

Frizer, coafor, 

manichiurist, 

pedichiurist 

zi 1 28 2 40 2 53 Lb. română 

Croitor 

îmbrăcăminte 

după comandă 

zi 1 20 - - - - Lb. română 
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Învăţământ postliceal 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii 

de învăţământ 

Calificarea 

profesională 

Forma de 

învăţământ 

(zi/ seral/ 

frecvenţă 

redusă) 

durată 

Număr de copii pe clase Limba de 

predare Anul I Anul al II-lea Anul al III-lea 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

 

 

1. 

Liceul UCECOM  

“Spiru Haret” 

Craiova 

Agent vamal zi 1 11 1 15 - - Lb. română 

Technician 

electromecanic 

auto 

zi 1 8 - - - - Lb. română 

Cosmetician zi 1 12 1 17 - - Lb. română 

 

 

2. 

Şcoala Postliceală 

Sanitară 

„Gheorghe Ţiţeica”  

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 3 70 2 67 2 36 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/ 3 ani 1 17 1 22 1 30 Lb. română 

 

 

3. 

Şcoala Postliceală 

Sanitară 

”Christiana” 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 8 250 8 208 7 185 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani 3 41 2 45 2 46 Lb. română 

 

 

4. 

Şcoala Postliceală 

Sanitară 

„Ion Nănuţi”  

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 2 43 2 32 2 45 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani 1 25 1 25 1 16 Lb. română 

 

 

5. 

Şcoala Postliceală 

Teologico-Sanitară 

„Sf. Iosif”  

Craiova 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 3 58 2 50 2 44 Lb. română 

 

 

6. 

Şcoala Postliceală 

Ecologică „Sfântul 

Ştefan” 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 2 58 2 40 2 45 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani 1 15 - - 1 14 Lb. română 

 

 

7. 

Şcoala Postliceală 

de Studii Sanitare 

„Queen Elizabeth” 

Craiova 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 2 65 2 47 2 43 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani - - 1 15 - - Lb. română 
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8. 

Şcoala Postliceală 

Sanitară „Queen 

Elizabeth” 

Filiași 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 1 39 1 33 1 34 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani 1 24 - - 1 11 Lb. română 

 

 

9. 

Şcoala Postliceală 

F.E.G 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 1 27 1 24 1 33 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani - - 1 5 1 8 Lb. română 

Asistent medical 

balneo–

fiziokinetoterapie 

și recuperare 

zi/3 ani 1 13 - - 1 9 Lb. română 

 

 

10. 

Şcoala  Sanitară 

Postliceală „San-

Eco-Med” 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 2 81 1 36 1 37 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani - - - - 1 18 Lb. română 

 

 

11. 

Şcoala  Postliceală 

„Edunet” Craiova 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 2 92 2 85 2 43 Lb. română 

Asistent medical 

de farmacie 

zi/3 ani - - 1 10 1 5 Lb. română 

 

 

12. 

Şcoala  Postliceală 

„Edunet” Băilești 

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 1 34 1 19 1 28 Lb. română 

 

 

13. 

Colegiul 

Universitar ”Spiru 

Haret”  

Asistent medical 

generalist 

zi/3 ani 1 38 1 28 - - Lb. română 

Asistent medical 

balneo–

fiziokinetoterapi

e și recuperare 

zi/3 ani 1 28 1 26 - - Lb. română 
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Eforturile manageriale au fost şi sunt permanent îndreptate spre îndeplinirea misiunii 

acestor unităţi de învăţământ în a oferi locuitorilor din judeţ (şi nu numai), tinerilor şi adulţilor, 

inclusive celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire şi educaţie la 

standardele Uniunii Europene, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă şi 

eficientă în dezvoltarea carierei, contribuind la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală. 

A existat permanent preocuparea de a asigura o colaborare eficientă cu instituţiile 

fondatoare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în colaborare cu instituţiile de specialitate, cu 

administraţia locală şi alte instituţii sau organizaţii cu atribuţii educaţionale şi de formare 

profesională.  

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV 

În anul şcolar 2017-2018 în judeţul Dolj funcţionează alternativa educaţională  „Step by 

Step”  la nivelul învăţământului  primar în două colegii naţionale, un liceu şi o şcoală gimnazială. 

 La finalul anului şcolar 2017-2018 situaţia alternativelor educaţionale este 

următoarea: 

➢ 17  clase de învăţământ  primar cu program „Step by step”  

➢ 34 de cadre didactice care desfăşoară  activitatea la clasele cu formă SBS; 

 

Nr. 

crt. 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Clasa 

 

Număr elevi 

înscrişi 

1 COLEGIUL NAȚIONAL 

”ELENA CUZA” CRAIOVA 

a II-a 22 

2. LICEUL TEORETIC „ HENRI 

COANDA” CRAIOVA 

Clasa Pregătitoare A 26 

I A 21 

I B 21 

a II-a A 23 

a III-a A 25 
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➢ Total elevi  înscrişi: 445  
 

Pe parcursul anului şcolar, a existat o multitudine de situaţii în care clasele din alternativa 

educaţională „Step by step” şi cadrele didactice ce predau la aceste clase au fost asistate şi 

evaluate(lecţii  în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice, schimburi de experienţă 

cu şcoli din alte judeţe, etc) 

În vederea realizării unei evaluări eficiente şi obiective au fost elaborate instrumente de 

lucru, cum ar fi: fişa alternativei educaţionale, fişa de observaţie a clasei. 

a IV-a A 17 

3. COLEGIUL NAȚIONAL 

“FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA 

Clasa pregătitoare 36 

a II-a 22 

a III-a 35 

a IV-a 30 

4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA 

Pregătitoare D 27 

Pregătitoare E 30 

I D 26 

a II-a D 30 

a III-a D 25 

a IV-a D 29 
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În învăţământul primar procesul instructiv-educativ are la bază Planul cadru în vigoare 

pentru ciclul primar – aprobat prin OMEN Nr. 3371/ 12.03.2013 şi Curriculum-ul Naţional în 

vigoare. Pentru realizarea competenţelor generale şi specificefiecărei discipline de învăţământ, 

cadrele didactice utilizează manuale avizate de MEN (manual care sunt utilizate şi la celelalte 

clase). 

Misiunea şcolilor particulare şi alternative este de a crea un mediu favorabil, stimulativ, în care 

fiecare elev să fie încurajat să-şi dezvolte intelectul, talentul, aptitudinile, să fie pregătit, social, fizic, 

emoţional şi capabil să se integreze în realitatea complexă a zilelor noastre. 

 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI  „A DOUA ȘANSĂ” în județul Dolj 

 La nivelul județului Dolj există 4 unități de învățământ în care forma de învăţământ „A doua 

şansă” este finanţată integral de la bugetul de stat, fiind cuprinse în rețeaua școlară: Școala Gimnazială 

”Anton Pann” Craiova, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filișanu” 

Filiași și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova. 

 De asemenea, în mediul rural există un număr de 5 unități de învățământ în care a fost 

implementat programul ”A doua șansă”  în anul școlar 2017-2018, în cadrul proiectelor POSDRU: Școala 

Gimnazială Bistreț, Școala Gimnazială Calopăr, Școala Gimnazială Negoi, Școala Gimnazială Caraula și 

Școala Gimnazială Cerăt.  

 

 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

 

 

Unitate 

de 

învățămâ

nt 

Nr. clase ADȘ 

în anul școlar 

2017-2018 

Nr. total 

cursanți ADȘ 

înscriși în anul 

școlar 2017-

2018 

 

Nr. total cursanți ADȘ înscriși în 

anul școlar 2017-2018 

Nr. cadre 

didactice 

implicate 

Sem. I Sem. al II-lea 

Nivel 

prim

ar 

Nivel 

secund

ar 

Nivel 

prim

ar 

Nivel 

secund

ar 

Nivel 

prim

ar 

Nivel 

secund

ar 

Nivel 

prim

ar 

Nivel 

secund

ar 

Nivel 

prim

ar 

Nivel 

secund

ar 

1. Şcoala 

Gimnazia

lă „Anton 

Pann” 

Craiova 

2 0 87 0 74 0 13 0 8 0 

2. Şcoala 

Gimnazia

lă „Ion 

Creangă” 

Craiova 

2 0 30 0 30 0 26 0 7 0 

3. Liceul Gr.1 Gr.1 25 35 25 19+16= 31 19+16= 4 11 



 
 

 

68 

Tehnolog

ic de 

Transport

uri Auto 

Anul 

I+III 

16+9 

AnulI+

II 

19+16 

35 35 

Gr.2 

Anul 

II+IV 

11+1

4 

Gr.1 

AnulI+

II 

10+8 

25 18 25 10+8=1

8 

26 10+8=1

8 

4 9 

4. Liceul 

Tehnolog

ic 

”Dimitrie 

Filișanu” 

Filiași 

0 2 0 37 0 32 0 5 0 9 

5. Şcoala 

Gimnazia

lă Bistreţ 

1 0 16 0 0 0 16 0 1 0 

6. Școala 

Gimnazia

lă 

Calopăr 

1 0 14 0 14 0 14 0 1 0 

7. Şcoala 

Gimnazia

lă Negoi 

1 0 1 0 0 0 15 0 1 0 

8. Şcoala 

Gimnazia

lă 

Caraula 

1 0 20 0 0 0 20 0 1 0 

9. Şcoala 

Gimnazia

lă Cerăt 

1 0 15 0 0 0 15 0 1 0 

 

ECHIVALAREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE ȘI ÎN 

ROMÂNIA 

 Începând cu data de 01.03.2018 a intrat în vigoare O.M.E.N.nr. 3217/ 16.02.2018 privind 

modificarea și completarea anexei nr.1 la OMECTȘ 5268/2015 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. 
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 Conform acestui ordin, Comisia de evaluare și echivalare a studiilor efectuate în 

străinătate și în România din cadrul I.S.J. Dolj a eliberat, în anul școlar în curs,  376 atestate. 

Nr. 

crt. 

An 

școlar 

Total 

elevi 

Țara Număr de 

elevi 

Număr 

de 

băieți 

Număr de 

fete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376 

 

 

 

Republica Italiană 186 
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305 

Regatul Spaniei  93 

Regatul Unit la 

Marii Britanii 

35 

SUA 11 

Franța  8 

Republica Elenă  9 

Germania  18 

Regatul Belgiei 6 

Emiratele Arabe 

Unite  

4 

Republica 

Portugheză 

4 

Austria  3 

Regatul Hașemit al 

Iordaniei  

2 

Republica Populară 

Chineză 

1 

Republica Moldova 1 

Regatul Bahrain 1 

Republica Albania 1 

NOTĂ: Numărul statelor nu corespunde numărului total de elevi deoarece sunt cazuri în care un 

elev a studiat în mai multe state.  
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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, careîşi 

desfăşoară activitatea în judeţul Dolj. 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC DIN JUDEŢUL DOLJ 

1. Evoluţia planurilor de şcolarizare  

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza recomandărilor din PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare 

a ofertei de pregătire.  

2. Analiza ofertei curente pentru anul școlar în derulare  

Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 a fost fundamentat în baza 

următoarelor criterii: criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-

economic şi oferta educaţională. 
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   FILIERA/PR
OFILUL 

SPECIALI
ZARE 

DOME
NIUL 

PREGA
TIRII 
DE 

BAZĂ 

Exist
ent  
clas
a a 

IX-a, 
zi  

2016
-

2017 

Plan 
aprobat  
clasa a 
IX-a, zi  
2017-
2018 

(inclusiv 
suplime

ntări, 
modific

ări) 

PLAN 
REALI
ZAT  
clasa 

a IX-a, 
zi  

2017-
2018 

 

TOTAL CLASA A 
IX-A ZI,  
din care: 

    159 4269 150 4200 149 3977 94.7
% 

1) Filiera 
Teoretică, total,  
din care: 

    82 2296 80 2240 79 2198 98.1
% 

Profil Real, total, 
din care: 

    50 1390 49 1372 49 1353 98.6
% 

  Matematică-
informatică 

  27 731 26 728 26 698 95.9
% 

Ştiinţe ale 
naturii 

  23 659 23 644 23 655 101.
7% 

Profil Uman, total, 
din care: 

    32 906 31 868 30 845 97.4
% 

  Filologie   23 654 23 644 22 621 96.4
% 

Ştiinţe sociale   9 252 8 224 8 224 100.
0% 

2) Filiera 
Tehnologică, total, 
din care: 

    64 1627 57 1596 57 1442 90.4
% 

Profil Tehnic, 
total, din care: 

    33 789 29 812 29 697 85.8
% 

    Fabricare
a 
produselor 
din lemn 

0 0 0 0 0 0 0 

Electronic
ă 
automatiz
ări 

7 160 5 140 5 123 87.9
% 

Producţie 
media 

0 0 0 0 0 0 0 

Construcţii 
instalaţii şi 
lucrări 
publice  

1 28 1 28 1 29 103.
6% 

Mecanică 13 312 11 308 11 278 90.3
% 

Electric 10 231 10 280 10 214 76.4
% 

Industrie 
textilă şi 

1 28 2 56 2 53 94.6
% 
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pielărie 

Materiale 
de 
construcţii 

0 0 0 0 0 0 0 

Electrome
canică 

1 30 0 0 0 0 0 

Chimie 
industrială 

0 0 0 0 0 0 0 

Tehnici 
poligrafice 

0 0 0 0 0 0 0 

Profil Servicii, 
total, din care: 

    23 620 21 588 21 564 95.9
% 

    Turism şi 
alimentaţi
e 

9 239 7 196 7 175 89.3
% 

Economic 10 271 10 280 10 275 98.2
% 

Comert 3 82 3 84 3 86 102.
4% 

Estetica şi 
igiena 
corpului 
omenesc 

1 28 1 28 1 28 100.
0% 

Profil Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului, total, din 
care: 

    8 218 7 196 7 181 92.3
% 

    Agricultur
ă 

5 138 3 84 3 78 92.9
% 

Silvicultur
ă 

0 0 0 0 0 0 0 

Protecţia 
mediului 

2 57 2 56 2 52 92.9
% 

Industrie 
alimentară 

1 23 2 56 2 51 91.1
% 

3) Filiera 
Vocaţională, total, 
din care: 

    13 346 13 364 13 337 92.6
% 

Profil sportiv     6 164 6 168 6 160 95.2
% 

Profil teologic     2 45 2 56 2 39 69.6
% 

Profil  muzica     1 26 1 28 1 27 96.4
% 

Profil coregrafie                 0 

Profil teatru                 0 

Profil arte vizuale     2 55 2 56 2 55 98.2
% 

Profil patrimoniu-
cultural 

                0 

Profil pedagogic     2 56 2 56 2 56 100.
0% 
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2. referitor la invaţământul profesional (nivel 3 de calificare) 

a. învăţământ profesional s-a realizat prin constituirea a  

- 38 clase care însumează 862 elevi în unităţile de învăţământ de stat. 

Astfel, detalierea pe domenii de formare profesională și calificări este prezentată în tabelul de 

mai jos. 

 
Domeniul de pregătire / Calificarea 

profesională 
Plan aprobat  

clasa a IX-a, zi 
2017-2018 

(inclusiv 
suplimentări, 
modificări)* 

Plan realizat 
clasa a IX-a zi 

2017-2018 

Forma de organizare  
(înv. profesional/ 
învăţământ dual) 

Pondere plan realizat 

Nr. clase Nr. 
locuri 

Nr. clase Nr. 
elevi 

TOTAL GENERAL, din care, pe 
domenii de pregătire şi calificări: 

41.5 1200 38 862 învăţământ 
profesional 

71.8% 

TOTAL  Mecanică, din care, pe 
calificări: 

19 584 17.5 389 învăţământ 
profesional 

66.6% 

Mecanic echipamente hidraulice 
şi pneumatice 

1.5 42 1 11 învăţământ 
profesional 

26.2% 

Mecanic auto 6 168 5.5 132 învăţământ 
profesional 

78.6% 

Sudor 0.5 14 0 0 învăţământ 
profesional 

0.0% 

Tinichigiu vopsitor auto 2,5 70 2.5 53 învăţământ 
profesional 

75.7% 

Lăcătuș construcții metalice și 
utilaj tehnologic 

0.5 14 0 0 învăţământ 
profesional 

0.0% 

Lăcătuş mecanic prestări servicii 1.5 42 1 22 învăţământ 
profesional 

52.4% 

Mecanic agricol 5 122 5 122 învăţământ 
profesional 

100.0% 

Mecanic echipamente hidraulice 
şi pneumatice 

1.5 42 1 11 învăţământ 
profesional 

26.2% 

Mecanic utilaje şi instalaţii în 
industrie 

1 28 1 26 învăţământ 
profesional 

92.9% 

Sculer matriţer 0.5 14 0 0 învăţământ 
profesional 

  

Mecanic de mecanică fină 1 28 0.5 12 învăţământ 
profesional 

42.9% 

TOTAL  Electromecanică, din care, 
pe calificări: 

1.5 42 1 27 învăţământ 
profesional 

64.3% 

Electromecanic material rulant 0.5 14 0.5 14 învăţământ 
profesional 

100.0% 

Electromecanic utilaje şi 
instalaţii industriale 

0.5 14 0.5 13 învăţământ 
profesional 

92.9% 
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Electromecanic utilaje şi instalaţii 
comerciale, electrocasnice şi din 
industria alimentară 

0.5 14 0 0 învăţământ 
profesional 

0.0% 

TOTAL Electronică automatizări, 
din care, pe calificări: 

0.5 14 0 0 învăţământ 
profesional 

0.0% 

Electronist aparate şi 
echipamente 

0.5 14 0 0 învăţământ 
profesional 

0.0% 

TOTAL Electric, din care, pe 
calificări: 

3.5 98 3 61 învăţământ 
profesional 

62.2% 

Electrician exploatare joasă 
tensiune 

0.5 14 0.5 16 învăţământ 
profesional 

114.3% 

Electrician exploatare centrale, 
staţii şi reţele electrice 

1 28 1 15 învăţământ 
profesional 

53.6% 

Electrician constructor 1 28 0.5 12 învăţământ 
profesional 

42.9% 

Confecţioner produse 
electrotehnice 

1 28 1 18 învăţământ 
profesional 

64.3% 

TOTAL Construcţii instalaţii şi 
lucrări publice, din care, pe 
calificări:  

0.5 14 0.5 14 învăţământ 
profesional 

100.0% 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, 
tapetar 

0.5 14 0.5 14 învăţământ 
profesional 

100.0% 

TOTAL Agricultură, din care, pe 
calificări: 

8.5 224 8 188 învăţământ 
profesional 

83.9% 

Agricultor culturi de câmp 5 140 5 122 învăţământ 
profesional 

87.1% 

Apicultor- sericicultor 0.5 14 1 15 învăţământ 
profesional 

107.1% 

Horticultor 1 28 1 28 învăţământ 
profesional 

100.0% 

Zootehnist 1.5 42 1 23 învăţământ 
profesional 

54.8% 

TOTAL Comerţ, din care, pe 
calificări: 

1 28 1 24 învăţământ 
profesional 

85.7% 

Comerciant-vânzător 1 28 1 24 învăţământ 
profesional 

85.7% 

TOTAL Turism şi alimentaţie, din 
care, pe calificări: 

6 168 6 139 învăţământ 
profesional 

82.7% 

Bucătar 2.5 70 2.5 70 învăţământ 
profesional 

100.0% 

Ospătar (chelner) vânzător în 
unităţi de alimentaţie 

3 84 3 57 învăţământ 
profesional 

67.9% 

Lucrător hotelier 0.5 14 0.5 12 învăţământ 
profesional 

85.7% 

TOTAL Industrie alimentară, din 
care, pe calificări: 

1 28 1 20 învăţământ 
profesional 

71.4% 

Brutar - patiser -preparator 
produse făinoase 

1 28 1 20 învăţământ 
profesional 

71.4% 
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b. învăţământ dual de nivel 3, s-a realizat prin constituirea a  

- 5 clase care însumează 124 elevi în unităţile de învăţământ de stat. 

Astfel, detalierea pe domenii de formare profesională și calificări este prezentată în tabelul de 

mai jos. 

 
Domeniul de 

pregătire / Calificarea 
profesională 

Plan aprobat  
clasa a IX-a, zi 

2017-2018 
(inclusiv 

suplimentări, 
modificări)* 

Plan realizat 
clasa a IX-a zi 

2017-2018 

Învăţământ de 
masă/ Învăţământ 

special 

Forma de 
proprietate  
(de STAT/ 

PARTICULAR) 

Pondere 
plan 

realizat 

Nr. clase Nr. 
locuri 

Nr. clase Nr. elevi 

TOTAL GENERAL, 
din care, pe domenii 
de pregătire şi 
calificări: 

5.5 154 5 124 Învăţământ de masă de STAT 80.5% 

TOTAL  Mecanică, 
din care, pe calificări: 

2.5 68 2.5 68 Învăţământ de masă de STAT 100.0% 

Mecanic 
echipamente 
hidraulice şi 
pneumatice 

0.5 14 0.5 14 Învăţământ de masă de STAT 100.0% 

Sudor 0.5 15 0.5 15 Învăţământ de masă de STAT 100.0% 

Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 

tehnologic 

0.5 15 0.5 15 Învăţământ de masă de STAT 100.0% 

Operator la mașini 
cu comandă 

numerică 

1 24 1 24 Învăţământ de masă de STAT 100.0% 

TOTAL Construcţii 
instalaţii şi lucrări 
publice, din care, pe 
calificări:  

2 58 1.50 31 Învăţământ de masă de STAT 53.4% 

Instalator instalaţii 
tehnico - sanitare şi 
de gaze 

0.5 14 1.00 16 Învăţământ de masă de STAT 114.3% 

Instalator instalaţii 
de încălzire centrală 

0.5 14 0 0 Învăţământ de masă de STAT 0.0% 

Dulgher -tâmplar-
parchetar 

0.33 10 0 0 Învăţământ de masă de STAT 0.0% 

Zidar - pietrar-
tencuitor 

0.33 10 0.5 15 Învăţământ de masă de STAT 150.0% 
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Fierar betonist – 
montator 
prefabricate 

0.33 10 0 0 Învăţământ de masă de STAT 0.0% 

TOTAL Turism şi 
alimentaţie, din care, 
pe calificări: 

1 28 1 25 Învăţământ de masă de STAT 89.3% 

Bucătar 0.5 14 0.5 11 Învăţământ de masă de STAT 78.6% 

Ospătar (chelner) 
vânzător în unităţi 
de alimentaţie 

0.5 14 0.5 14 Învăţământ de masă de STAT 100.0% 

 

În unităţile de învăţământ de stat special s-au realizat 2 clase. 

 
Domeniul de pregătire / 
Calificarea profesională 

Plan aprobat  
clasa a IX-a, zi 

2017-2018 
(inclusiv 

suplimentări, 
modificări)* 

Plan realizat 
clasa a IX-a zi 

2017-2018 

Forma de 
organizare  

(înv. 
profesional/ 
învăţământ 

dual) 

Învăţământ 
de masă/ 

Învăţământ 
special 

Forma de 
proprietate  
(de STAT/ 

PARTICULAR) 

Pondere 
plan 

realizat 

Nr. clase Nr. 
locuri 

Nr. clase Nr. 
elevi 

TOTAL GENERAL, din 
care, pe domenii de 
pregătire şi calificări: 

2 24 2 20 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 83.3% 

TOTAL  Mecanică, din care, 
pe calificări: 

1 12 1 12 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 100.0% 

Tinichigiu vopsitor auto 1 12 1 12 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 100.0% 

TOTAL Industrie textilă şi 
pielărie, din care, pe 
calificări: 

1 12 1 8 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 66.7% 

Confecţioner produse 
textile 

1 12 1 8 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 66.7% 

 

În unităţile de învăţământ particular s-au realizat 3 clase. 

 
Domeniul de pregătire / 
Calificarea profesională 

Plan aprobat  
clasa a IX-a, zi 

2017-2018 
(inclusiv 

suplimentări, 
modificări)* 

Plan realizat 
clasa a IX-a zi 

2017-2018 

Forma de 
organizare  

(înv. 
profesional/ 
învăţământ 

dual) 

Învăţământ 
de masă/ 

Învăţământ 
special 

Forma de 
proprietate  
(de STAT/ 

PARTICULAR) 

Pondere 
plan 

realizat 

Nr. clase Nr. 
locuri 

Nr. clase Nr. 
elevi 
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TOTAL GENERAL, din 
care, pe domenii de 
pregătire şi calificări: 

2 24 2 20 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 83.3% 

TOTAL  Mecanică, din care, 
pe calificări: 

1 12 1 12 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 100.0% 

Tinichigiu vopsitor auto 1 12 1 12 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 100.0% 

TOTAL Industrie textilă şi 
pielărie, din care, pe 
calificări: 

1 12 1 8 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 66.7% 

Confecţioner produse 
textile 

1 12 1 8 învăţământ 
profesional 

Învăţământ 
special 

de STAT 66.7% 

 

b.stagii de pregatire practică de 720 ore, după clasa a X-a s-au realizat o clasă în domeniul 

Mecanică. 

3. Învăţământul postliceal a înregistrat o ușoară creștere în acest an şcolar, în raport cu anul 

şcolar trecut, realizându-se  42 clase cu 1173cursanţi, faţă de 41 clase cu 1219cursanţi anul trecut 

școlar. 

 
Domeniul de pregătire Şcoli postliceale  

Plan 
aprobat  
anul I ZI  

2017-2018 
(inclusiv 

suplimentăr
i, 

modificări) 

Plan 
REALIZ

AT  
anul I ZI  

2017-
2018 

Pond
ere 

plan 
realiz
at ZI 

Plan 
aprobat  

anul I 
SERAL  

2017-2018 
(inclusiv 

supliment
ări, 

modificăr
i) 

Plan 
REALIZ

AT  
anul I 

SERAL  
2017-
2018 

Pond
ere 

plan 
realiz

at 
SERA

L 

Nr. 
clase 

Nr. 
locu

ri 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
clas

e 

Nr. 
locu

ri 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Total, din care: 42 1176 42 112
5 

95.7% 1 28 1 24 85.7% 

Mecanică 2 56 2 45 80.4%          

Informatică 7 196 7 196 100.0
% 

         

electronică  
automatizări 

6 168 6 158 94.0%          

Transporturi 10 280 10 261 93.2% 1 28 1 24 85.7% 

industrie alimentară 1 28 1 28 100.0
% 

         

protecţia mediului 1 28 1 28 100.0
% 

         

Servicii 1 28 1 28 100.0
% 

         

Comerţ 1 28 1 28 100.0
% 

         

turism şi alimentaţie 3 84 3 73 86.9%          
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textile-pielărie 1 28 1 28 100.0
% 

         

Economic 2 56 2 56 100.0
% 

         

estetica şi igiena 
corpului omenesc 

1 28 1 28 100.0
% 

         

sănătate şi asistenţă 
pedagogic 

6 168 6 168 100.0
% 

         

 

 De asemenea, la şcoala de maiştri s-au realizat 7 clase cu 172 elevi, observându-se o 

creştere  la forma de învăţământ seral. 

 
Învăţământ 

postliceal de 
maiștri - domenii 

de pregătire 

Plan aprobat 
anul I ZI  

2017-2018 
(inclusiv 

suplimentări, 
modificări) 

Plan realizat anul I 
ZI 2017-2018 

Pondere 
plan 

realizat ZI 

Plan aprobat anul 
I SERAL 2017-

2018 
(inclusiv 

suplimentări, 
modificări) 

Plan realizat 
anul I SERAL 

2017-2018 

Pondere 
plan 

realizat 
SERAL 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. elevi Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

 TOTAL, din care: 3 84 3 75 89.3% 4 112 4 97 86.6% 

Mecanic 1 28 1 27 96.4% 1 28 1 28 100.0% 

Electric 1 28 1 28 100.0% 1 28 1 28 100.0% 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

        #DIV/0! 2 56 2 41 73.2% 

 

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT 

Unitățile de învățământ arondate învățământului special și special integrat în județul Dolj  

➢ LICEUL TEHNOLOGIC  SPECIAL   ,, BEETHOVEN” 

➢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA” 

➢ ŞCOALA  GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,SF. VASILE ” 

➢ ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA 

Pentru anul şcolar 2017- 2018 au fost vizate următoarele direcţii prioritare de acţiune: 

1. Dezvoltarea instituţională (baza materială, instrumente de evaluare psihologică a copiilor 

şi elevilor, formarea și specializarea personalului didactic/ departamente/ instrumente); 

2. Funcţionarea optimă a tuturor serviciilor oferite de instituțiile de învățământ special 

3. Dezvoltarea şi implementarea programelor educaționale;  
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4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat intern si extern în cadrul proiectelor educaţionale ale 

instituţilori; 

5. Dezvoltarea unei strategii eficiente privind informarea, documentarea, consultanţa/ consilierea 

acordate potenţialilor beneficiari; 

6. Organizarea de activităţi ştiinţifice, metodice, concursuri şcolare pentru elevi; 

7. Realizarea unor studii şi cercetări privind problematica abandonului şcolar, a 

absenteismului, a opţiunilor şcolare ale elevilor, reuşitei şcolare, precum şi studii/situații 

statistice solicitate de MEN și ISJ Dolj; 

8. Editare de publicaţii, materiale didactice  

9. Dezvoltarea sistemului de control managerial/control intern la nivelul instituțiilor de 

învățământ special; 

10. Încadrarea cu personal didactic calificat şi corespunzător, conform metodologiilor în 

vigoare;  

11. Igienizarea spaţiilor şcolare din cele două  locaţii şi pregătirea pentru noul an şcolar; 

12. Stabilirea tematicii şedinţelor Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral; 

13. Stabilirea proiectului  planului de buget pe 2018; 

14. Statul de funcţii; 

15. Planificările calendaristice ale cadrelor didactice; 

16. Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire suplimentară a elevilor în vederea 

susţinerii probelor Evaluării naţionale; 

17. Urmărirea procesului de instrucţie şi educaţie prin discuţii cu profesorii, verificarea 

documentelor şcolare, asistenţe la ore etc; 

18. Întocmirea corectă a situaţiilor şcolare;  

19. Întocmirea corectă şi eliberarea actelor de studii;  

20. Evidenţa şi arhivarea documentelor şcolare şi a actelor de studii;  

21. Urmărirea felului în care sunt completate documentele şcolare, îndeosebi cataloagele, 

matricolele, condicile de prezenţă şi a modului în care sunt raportate rezultatele şi 

situaţiile elevilor pe clase;  

22. Întocmirea documentelor de înscriere la examenele de grad, întocmirea şi desfăşurarea 

Programului de perfecţionare / formare continuă în colaborare cu C.C.D. -Dolj ;   

23. Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţei în educaţie la nivelul unităţii şcolare; 
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24. Adaptarea sistemului educaţional şi de formare la provocările unei societăţi a cunoaşterii 

şi la cerintele pieţei muncii; 

25. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane din şcoală; 

26. Schimbarea reală a culturii învăţării, punăndu-se accent pe cunoaştere; 

27. Creşterea calităţii şi relevantei ofertei educaţionale;  

28. Pregătirea documentaţiei pentru reînnoirea autorizaţiei sanitare de funcţionare; 

29. Intocmirea  proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 

Puncte tari: 

➢ Organizarea şi buna funcţionare a structurilor din cadrul instituţiilor: consiliul de 

administratie, consiliul profesoral, comisia SCIM, comisiile metodice; 

➢ Identificarea soluţiilor optime de acoperire cu cadre didactice de specialitate a 

posturilor vacante şi rezervate din instituţii; 

➢ Obţinerea finanţării, de la Consiliul Judeţean Dolj pentru dotarea unităților. 

➢  Elaborarea la timp şi în format eficient a documentelor manageriale şi asigurarea 

transparenţei în comunicare  

➢ Asigurarea condiţiilor şi resurselor umane, financiare, materiale, informaţionale 

necesare funcţionării eficiente;  

➢ Crearea unor spaţii funcţionale moderne pentru desfăşurarea proiectelor şi 

programelor educaţionale iniţiate  

➢ Stabilirea unor parteneriate educaționale cu unităţile şcolare sau alte institutii; 

➢ Asigurarea formării continue şi de specialitate a întregului personal; 

➢ Iniţierea de concursuri, la nivel județean și regional, național pentru elevi şi a unor 

simpozioane pentru cadrele didactice  

➢ Parteneriate încheiate cu instituţii şi ONG-uri din ţară pentru proiecte educaţionale;  

➢ Contact informatic permanent cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului în 

vederea eficentizării procesului de integrare a copiilor cu CES;  

➢ Coordonarea întocmirii situaţiilor privind opţiunile şcolare şi profesionale, reuşita 

şcolară şi abandonul şcolar şi absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnologic; 

➢ Asigurarea permanenţei serviciilor de consiliere şi asistenta psihopedagogica- 

educatională; 
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➢ Mediatizarea (prin articole în presă, participarea la emisiuni radio şi TV locale, 

regionale şi naţionale) a serviciilor oferite de CJRAE şi de stucturile din subordine, precum și a 

celorlalte instituții; 

➢ Identificarea şi dezvoltarea resurselor extrabugetare  

➢ Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare; 

➢ Actualizarea arhivelor instituţiilor. 

 

  Puncte slabe 

➢ Lipsa unui mijloc de transport pentru asigurarea deplasărilor elevilor 

nedeplasabili în judeţ  

➢ Neînlăturarea în totalitate a unor aspecte negative care mai persistă cauzate de 

pasivitate, conservatorism, atitudini refractare la nou; 

➢ Popularizarea insuficientă în mass-media a activităţilor desfăşurate în şcoli şi a 

activităţilor extracurriculare.  

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  SPECIAL ,, BEETHOVEN” 

Nr

. 

crt

. 

Nivel de 

învăţământ 

Form

a de 

învăţ

ămân

t 

Clasa- 

Anul 

Filieră/profil/specializare-  

Domeniu/calificare 

Nr. 

elevi  

Nr. 

cls. 

1. LICEAL Zi a IX-a Teoretică/ real/ ştiinte ale naturii   7 1 

Zi a X-a Teoretică/ real/ ştiinte ale naturii 12 1 

Zi a XI-a Teoretică/ real/ ştiinte ale naturii   7 1 

Zi a XII-a Teoretică/ real/ ştiinte ale naturii   7 1 

2. LICEAL ciclu 

superior al 

liceului nivel 4 

Zi a XII-a 

nivel 4 

Tehnologică/ tehnic /tehnician în 

industria textilă  

 9 1 

Zi a XII-a 

nivel 4 

Tehnologică/ tehnic/ tehnician 

electromecanic 

 11 1 

Zi a XIII-a 

nivel 4 

Tehnologică/ tehnic/ tehnician în 

industria textilă  

10 1 

Zi a XIII-a 

nivel 4 

Tehnologică /tehnic / tehnician 

electromecanic 

8 1 

3. Invatamant Zi a IX-a Mecanică/ Tinichigiu vopsitor auto 12 1 
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professional Zi a IX-a  Industrie textilă şi pielărie/ 

Confectioner produse textile 

8 1 

Zi a X-a Mecanică/ Tinichigiu vopsitor auto 8 1 

Zi a X-a  Industrie textilă şi pielărie/ 

Confectioner produse textile 

8 1 

Zi a XI-a Mecanică/ Tinichigiu vopsitor auto 13 1 

Zi a XI-a  Industrie textilă şi pielărie/ 

Confectioner produse textile 

10 1 

 

Zi a XII-a Mecanică/ Tinichigiu vopsitor auto 8  

Zi a XII-a  Industrie textilă şi pielărie/ 

Confectioner produse textile 

8  

4. Postliceal Zi I Sănătate şi asistenţă pedagogică/ 

pedagog de recuperare 

15 1 

Zi II Sănătate şi asistenţă pedagogică/ 

pedagog de recuperare 

16 1 

TOTAL 177 18 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA” 

Anul scolar 2016-2017 

 

2017- 2018 

Nr. elevi 154 154 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. VASILE” 
 

Număr Ciclul 

Preșcolar 

Ciclul primar Ciclul gimnazial  

  3 grupe Clasa 

pregătitoa

re 

I II III IV V VI VII VI

II 

I

X 

Număr 3grupe/21   2/18 1/

6 

2/6 3/17 3/1

2 

2/8 1/8 3/18 1/1

1 

1/

3 
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RESURSE UMANE 

 

Unitate de învaţamant 

 

Cadre 

didactice 

Titulari Detasati Suplinitori 

➢ LICEUL TEHNOLOGIC  

SPECIAL    BEETHOVEN 

34    

➢ SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA CRAIOVA 

26 23 2 1 

➢ SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA „SF. MINA” 

81 63 8 10 

➢ SCOALA  GIMNAZIALA 

SPECIALA ,,SF. VASILE ” 

58 35 4 19 
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STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară este un program educațional, un parteneriat 

menit să facă legătura între licee și școlile speciale, azile și centre de plasament etc., în general 

instituții unde se găsesc categorii sociale devaforizate. În acest sens, în anul școlar 2017-2018, la 

nivelul județului Dolj, activitățile de acțiune comunitară au fost realizate în cadrul a 125 de 

unități școlare, după cum urmează: 

30 de licee: 8 din mediul rural și 22 din mediul urban; 

65 de școli gimnaziale: 34 din mediul rural și 31 din mediul urban; 

25 grădinițe:  

1 CJRAE; 

1 Palatul al copiilor; 

3 școli postliceale. 

Voluntarii, elevi și profesori, au încercat prin activitățile realizate să promoveze 

incluziunea socială, formându-și astfel abilități de viață și dezvoltându-și personalitatea. Cei 

8914 voluntari activi au desfășurat activități de socializare, jocuri, lectură a poveștilor, activități 

de ecologizare sau plantare de puieți, confecționare de medalioane, felicitări și mici obiecte 
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decorative. De asemenea, voluntarii  au participat la activități de terapie prin dans, formând 

împreună cu beneficiarii echipe mixte pentru concursul național de dans „Împreună pentru 

viitor”: premiul I la secțiunea dans modern a fost obținut de echipajul „ABSURZI” format din 

elevi cu deficiențe de auz de la Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile”, Craiova – beneficiari, și 

elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, Colegiul Național „Carol I”, Colegiul 

Național „Nicolae Titulescu” - voluntari, iar la dans popular echipajul format din elevi cu 

deficiențe moderate și ușoare de la Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Craiova – 

beneficiari, și elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, Craiova. 

Pornind de la scopul general al strategiei, creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale, 

voluntarii au organizat activități cu ocazia diferitelor evenimente socio-culturale (ex. Ziua 

educaţiei, Ziua internaţională a toleranţei, Ziua persoanelor cu dizabilităţi, Ziua Ștafetei, 

Sărbătorile de iarnă şi cele de Paşte). Pe lângă activitățile propuse de minister, fiecare parteneriat 

încheiat între școlile de masă și școlile speciale sau centrele de plasamant a vizat următoarele 

obiective, regăsite în Ghidul voluntarului: 

✓ Implicarea elevilor voluntari în activități desfășurate cu persoane aflate în 

dificultate; 

✓ Îmbunătățirea experiențelor de viață ale voluntarilor; 

✓ Creșterea șanselor de integrare educațională și socială a copiilor și tinerilor 

beneficiari; 

✓ Depășirea barierelor legate de procesul de învățare; 

✓ Crearea unei punți de legătură între învățământul de masă și cel special, atât în 

timpul cât și în afara orelor de școală; 

✓ Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calități: inițiativă, angajament și 

ingeniozitate; responsabilitate, creativitate, flexibilitate, empatie.  

✓ Implicarea personală în găsirea și aplicarea de soluții la problemele comunității 

locale. 

Acest program la care participă elevi din școlile de masă și copii din școlile speciale/alte 

instituții implică o varietate largă de activități creative și pline de imaginație, a căror menire, pe 

lângă mesajul educativ, este de a crește gradul de integrare socială. SNAC oferă tuturor 

voluntarilor, copii, tineri și adulți, încrederea de a contribui la formarea unor cetățeni informați, 

dedicați și ingenioși în societatea actuală și din viitor. 
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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 

CENTRUL  JUDEŢEAN  DE  ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

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 

298 

 
184 298 

  

Consiliere de grup în 

cabinet  

Nr.  grupuri 
Nr. 

elevi 
Nr.  grupuri 

Nr. 

părinţ

i 

Nr.  

grupur

i 

Nr. 

profeso

ri 

23 303 9 96 43 106 

  

Consiliere de grup la 

clasă 

Număr total activităţi 
Număr total 

beneficiari 

Tematica 

abordată 

303 2501   
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Tabel 2. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţa înregistrată în județul dvs. în 
anul școlar 2016-2017 

Nivelul unității de învățământ: Cazuistica* 
 

  

Grădinițe 1. Dezvoltarea competențelor 
emoționale si sociale 

  

2.  Dezvoltarea socio-
emoțională a copiilor 

  

3. Autocunoaștere și 
dezvoltare personală 
 
 

  

Școli 1. Comunicare și abilități 
sociale 

  

2.Orientare școlară și 
profesională 

  

3.Managementul 
informațiilor și al învățării 

  

Licee/colegii 1.Consilierea carierei   

2.Educația pentru un stil de 
viață sănătos 

  

3.Autocunoaștere și 
dezvoltare personală 

  

* se vor enumera primele trei problematici ca importanta si frecventa pe 
nivel de învățământ 

  

 
 
 
 
 
 

   

Tabel 3. Activităţi de consiliere individuală    

Activităţi desfăşurate conform Registrului 
de activităţi din cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică (problematica) 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI PĂRIN
ŢI 

PROFE
SORI 

(în cabinet) (în 
cabine

t) 

(în 
cabinet) 

Nr. elevilor consiliaţi 
individual 

Nr. 
părinţi 
consili

aţi 
individ

ual 

Nr. 
profeso

ri 
consilia

ţi 
individ

ual 
1.  Autocunoaştere  171 106 14 

2.  Comunicare și abilități sociale  19 22 77 

3.  Managementul informațiilor și învățării 36 23 30 

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 173 32 109 

5. Stilul de viață sănătos 7 6 25 

    

Tabel 4. Consiliere de grup la clasă    

Tematica abordată Număr total activităţi Număr  
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total 
benefi
ciari 

1.  Autocunoaştere  83 273  

2.  Comunicare și abilități sociale  124 1018  

3.  Managementul informațiilor și învățării 12 112  

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 53 818  

5. Stilul de viață sănătos 28 163  

TOTAL 268 2384  

    

Tabel 5. Copii cu CES (cu diagnostic)    

Nr. cazuri înregistrate în unitățile şcolare Nr. copii aflați în proces de 
consiliere la nivelul cabinetelor 
sau care au parcurs un program 

de consiliere in cadrul cabinetelor 
de asistenta psihopedagogică 

 

4 3  

    

 
 
 
Tabel 6 Copii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate 

   

Nr. cazuri în unitățile şcolare Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

 

2 2  

 
 
 
 
 

   

Tabel 7    Copii în risc de abandon școlar    

Nr. cazuri în unitățile şcolare Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

 

3 2  

    

    

Tabel 8. Situaţia cazurilor de 
agresivitate/violenţă şcolară 

   

Număr cazuri de agresivitate/violenţă 
identificate la nivelul unităţilor şcolare în 
județul dvs. 

   

Număr de elevi consiliaţi individual 4   

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet 
sau clase) 

862   

Număr de părinţi consiliaţi individual 
(părinţi ai copiilor identificaţi având 
comportamente violente) 

5   

Număr cazuri ameliorate în urma 
procesului de consiliere 

1   
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Tabel 9. Activităţi de prevenire a 
consumului de substanţe ilegale 

   

Număr subiecţi consiliaţi individual 0   

Număr activităţi de informare, prevenire 0   

 

CENTRUL  JUDEŢEAN  DE  ASISTENȚĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
 

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 

298 
 

184 298 

  

Consiliere de grup în cabinet  Nr.  grupuri Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
păr
inţi 

Nr.  
gru
pur

i 

Nr. 
prof
esor

i 
23 303 9 96 43 106 

  

Consiliere de grup la clasă Număr total activităţi Număr total 
beneficiari 

Tematica 
abordată 

303 2501   

       

       

Tabel 2. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţa înregistrată 
în județul dvs. în anul școlar 2016-2017 
 
 

   

Nivelul unității de învățământ: Cazuistica* 
 

     

Grădinițe 1. Dezvoltarea 
competențelor 
emoționale si sociale 

     

2.  Dezvoltarea socio-
emoțională a copiilor 

     

3. Autocunoaștere și 
dezvoltare personală 
 
 

     

Școli 1. Comunicare și 
abilități sociale 

     

2.Orientare școlară și 
profesională 

     

3.Managementul 
informațiilor și al 
învățării 
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Licee/colegii 1.Consilierea carierei      

2.Educația pentru un 
stil de viață sănătos 

     

3.Autocunoaștere și 
dezvoltare personală 

     

 
* se vor enumera primele trei problematici ca importanta 
si frecventa pe nivel de învățământ 

     

 
 

      

Tabel 3. Activităţi de consiliere 
individuală 

      

Activităţi desfăşurate conform 
Registrului de activităţi din 
cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică (problematica) 

Indicatori de performanţă    

Beneficiari    

ELEVI PĂRI
NŢI 

PROF
ESOR

I 

   

(în cabinet) (în 
cabin

et) 

(în 
cabine

t) 

   

Nr. elevilor 
consiliaţi individual 

Nr. 
părin

ţi 
consi
liaţi 

indiv
idual 

Nr. 
profes

ori 
consil

iaţi 
indivi
dual 

   

   

1.  Autocunoaştere  171 106 14    

2.  Comunicare și abilități sociale  19 22 77    

3.  Managementul informațiilor și 
învățării 

36 23 30    

4. Planificarea și dezvoltarea  
carierei 

173 32 109    

5. Stilul de viață sănătos 7 6 25    

       

 
Tabel 4. Consiliere de grup la 
clasă 

      

Tematica abordată Număr 
total activităţi 

Num
ăr 

total 
benef
iciari 

    

1.  Autocunoaştere  83 273     

2.  Comunicare și abilități sociale  124 1018     

3.  Managementul informațiilor și 
învățării 

12 112     

4. Planificarea și dezvoltarea  
carierei 

53 818     

5. Stilul de viață sănătos 28 163     

TOTAL 268 2384     

       

Tabel 5. Copii cu CES (cu       
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diagnostic) 

Nr. cazuri înregistrate în unitățile 
şcolare 

Nr. copii aflați în proces de 
consiliere la nivelul 

cabinetelor sau care au 
parcurs un program de 

consiliere in cadrul 
cabinetelor de asistenta 

psihopedagogică 

    

4 3     

       

 
 
 
Tabel 6 Copii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate 

      

Nr. cazuri în unitățile şcolare Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

    

2 2     

 
 
 
 
 

      

Tabel 7    Copii în risc de abandon 
școlar 

      

Nr. cazuri în unitățile şcolare Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

    

3 2     

       

       

Tabel 8. Situaţia cazurilor de 
agresivitate/violenţă şcolară 

      

Număr cazuri de 
agresivitate/violenţă identificate 
la nivelul unităţilor şcolare în 
județul dvs. 

      

Număr de elevi consiliaţi 
individual 

4      

Număr de elevi consiliaţi în grup 
(cabinet sau clase) 

862      

Număr de părinţi consiliaţi 
individual (părinţi ai copiilor 
identificaţi având comportamente 
violente) 

5      

Număr cazuri ameliorate în urma 
procesului de consiliere 

1      

       

       

Tabel 9. Activităţi de prevenire a 
consumului de substanţe ilegale 

      

Număr subiecţi consiliaţi 
individual 

0      

Număr activităţi de informare, 
prevenire 

0      
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REȚEAUA DE CABINETE ȘCOLARE DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Tabel 1. Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă 

psihopedagogică 

    Tipul activităţii de consiliere  

      

Consiliere individuală (număr 

de persoane distincte care au 

beneficiat de consiliere) 

Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă 

psihopedagogică 

Elevi Părinţi Profesori 

4898 2276 2019 

  

Consiliere de grup în cabinet  

Nr.  grupuri 
Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

păr

inţi 

Nr.  

gru

puri 

Nr. 

prof

esori 

2064 11170 335 

269

8 346 1308 

  

Consiliere de grup la clasă 
Număr total activităţi 

Număr total 

beneficiari 

Tematica 

abordată 

7289 56788   

       

        

Tabel 2. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţa înregistrată în 

județul dvs. în anul școlar 2016-2017 

  Nivelul unității de învățământ: Cazuistica* 

     

Grădinițe 

1. Probleme de adaptare, 

în special la grupele mici 

     2.Hiperkinezia unora 

dintre copii 

     3.Acte mici de violență 

între colegii de grupă 
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Școli 

1.Conflicte 

interpersonale 

     2. Autocunoaștere și 

dezvoltare personală 

     3.Abandon școlar 

     

Licee/colegii 

1. Educația pentru 

carieră 

     2. Comunicare 

interpersonală 

     3. Situații de risc 

     * se vor enumera primele trei problematici ca importanta si frecventa pe 

nivel de învățământ 

    

       Tabel 3. Activităţi de consiliere 

individuală 

      

Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi din 

cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

(problematica) 

Indicatori de performanţă 

   Beneficiari 

   
ELEVI 

PĂRI

NŢI 

PROF

ESORI 

   

(în cabinet) 

(în 

cabin

et) 

(în 

cabine

t) 

   

Nr. elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. 

părinţ

i 

consil

iaţi 

indivi

dual 

Nr. 

profes

ori 

consili

aţi 

individ

ual 

   

   1.  Autocunoaştere  1646 564 350 

   2.  Comunicare și abilități sociale  1218 781 599 

   3.  Managementul informațiilor și 

învățării 835 521 655 

   4. Planificarea și dezvoltarea  

carierei 1100 389 448 
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5. Stilul de viață sănătos 748 314 288 

   

        

 

Tabel 4. Consiliere de grup la 

clasă 

      Tematica abordată Număr total activităţi Numă

r total 

benef

iciari 

    1.  Autocunoaştere  1824 17641 

    2.  Comunicare și abilități sociale  1642 16171 

    3.  Managementul informațiilor și 

învățării 1064 8711 

    4. Planificarea și dezvoltarea  

carierei 1535 15492 

    5. Stilul de viață sănătos 1024 9466 

    TOTAL 6477 54964  

   

        

Tabel 5. Copii cu CES (cu 

diagnostic) 

      

Nr. cazuri înregistrate în 

unitățile şcolare 

Nr. copii aflați în proces de 

consiliere la nivelul 

cabinetelor sau care au 

parcurs un program de 

consiliere in cadrul 

cabinetelor de asistență 

psihopedagogică 

    906 348 
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Tabel 6 Copii cu părinți plecați 

la muncă în străinătate 

       

Nr. cazuri în unitățile şcolare 

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 

    5640 1432 

    

        

Tabel 7    Copii în risc de 

abandon școlar 

      

Nr. cazuri în unitățile şcolare 

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 

    911 314 

    

              

Tabel 8. Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă 

şcolară 

     Număr cazuri de 

agresivitate/violenţă 

identificate la nivelul 

unităţilor şcolare în județul 

dvs. 

      Număr de elevi consiliaţi individual 766 

     Număr de elevi consiliaţi în grup 

(cabinet sau clase) 6662 

     Număr de părinţi consiliaţi 

individual (părinţi ai copiilor 

identificaţi având comportamente 

violente) 394 

     Număr cazuri ameliorate în urma 

procesului de consiliere 350 
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Tabel 9. Activităţi de prevenire a consumului de 

substanţe ilegale 

     Număr subiecţi consiliaţi individual 76 

     Număr activităţi de informare, 

prevenire 650 

      

CENTRUL  LOGOPEDIC INTERȘCOLAR 

 

Nr. Total 
de 

profesori 
logopezi 

Examinați Depistați Luați in corectare Corectați Retrași Ameliorați 

Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total 

      12 13599 
 

7113 
 

20712 
 

706 
 

645 
 

1351 
 

345 
 

435 
 

780 
 

145 
 

175 
 

290 
 

4 12 16 167 224 393 
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ADMITEREA LA LICEU/ ȘCOALĂ PROFESIONALĂ  

 

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

învățământ liceal cu frecvență- zi, pentru anul școlar 2018/2019 cuprinde: 

FILIERĂ Nr. clase Nr. elevi 

Total clasa a IX-a ZI, din care: 149 4172 

1) Filiera teoretică, total, din care: 79 2212 

Profil real 48 1344 

Profil uman 31 868 

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

             Profil tehnic 26 728 

             Profil servicii 20 560 

             Profil resurse naturale și protecția mediului 11 308 

             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 2018/2019învățământ 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 2 24 

 

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

învățământ liceal cu frecvență- seral, pentru anul școlar 2018/2019 cuprinde: 
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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 resurse naturale, protecția mediului 1 28 

 

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

învățământ liceal cu frecvență redusă, pentru anul școlar 2018/2019 cuprinde: 

FILIERĂ Nr. clase Nr. elevi 

Total clasa a IX-a FR, din care: 2 56 

1) Filiera teoretică, total, din care: 2 56 

Profil umanist 2 56 

 

În anul școlar 2018/2019 au fost înscriși  în clasa a VIII-a (înv. de stat, particular și 

special) un număr de 5349 elevi , din care 4473 au participat la Evaluarea Națională 2018. 

 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 16 mai – 18 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 907 168 

Limba Franceză 467 70 

Limba Germană 228 51 
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Limba Spaniolă 448 35 

 

Înscrierea candidaților în vederea susţinerii  probelor de aptitudini sportive s-a efectuat în 

cadrul Liceului cu Program Sportiv ”Petrache Trişcu” Craiova. 

Liceul 

 

Plan de 

școlarizare 

aprobat 

Elevi admiși  

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

în prima 

etapă de 

repartizare 

în a II-a 

etapă de 

repartiza

re 

Liceul cu Program Sportiv „Petrache 

Trişcu”  

2 56 55 - 

Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” 1 28 28 - 

Colegiul Tehnic Energetic 1 28 28 - 

Liceul Tehnologic Auto  1 28 23 1 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi 

Ferate 

1 28 16 - 

 

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 28 - 

Arte vizuale 2 56 56 - 

Seminarul Teologic Ortodox 1 28 13 4 

Liceul Teologic Adventist 1 28 21 6 
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  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 29 iunie -18 iulie 

2018. 

        La repartizarea computerizată -etapa I - s-au înscris 3433 candidați din care:  

   - 3266 candidaţi din Dolj 

   -167 candidaţi din alte județe 

        Au fost repartizaţi 3425 candidaţi din cei 3433 înscrişi, 8 candidați fiind respinşi 

(necompletarea fișei de admitere cu suficiente opţiuni). 

        După prima etapă de repartizare computerizată pe cele 149 de clase având 4172  locuri,  au 

rămas neocupate  747 locuri. 

Specializările cu cele mai mari medii de admitere din județul Dolj sunt: 

- științe sociale  din cadrul Colegiul Național ‘Frații Buzești’ Craiova cu prima medie -10, 

ultima medie -9.85.  

- matematică – informatiă bilingv engleză din cadrul Colegiul Național ‘Frații Buzești’ 

Craiova cu prima medie – 10 , ultima medie -9.72.  

Cea mai mică medie de admitere din județul Dolj este  2,80  la domeniul mecanică – 

Liceul Tehnologic ” D. Filișeanu” Filiași. 

 Pentru anul școlar 2018/2019 au fost aprobate 77 locuri la învățământ liceal și 33 locuri 

la învățământ profesional  pentru candidații rromi.  

 În termenul prevăzut de metodologie au fost depuse 35 de cereri iar în data de 5 iulie 

2018, în cadrul ședinței publice de repartizare au participat și au fost repartizați la 

învățământ liceal 21 elevi de etnie rromă.. 

        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  

280 locuri din care 28locuri pentru cursuri frecvență redusă și 252 pentru învățământul liceal 

seral. 

        În data de 37 iulie 2018, 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 2018/2019, au fost repartizați, în ședință 

publică, 40 de candidați după cum urmează: 
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- În prima etapă au fost repartizați 6candidați 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 34 de candidați care nu au promovat testele 

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

opțiunilor. 

     În perioada 16 iulie – 18 iulie 2018 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 21 de cereri din care: 

- 18 cereri au fost soluţionate favorabil  

- 3 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 432 locuri libere din care 30  pentru învăţământul vocaţional. 

Pentru învăţământul seral au rămas 204  locuri libere iar pentru învăţământul cu frecvenţă 

redusă un număr de 8 locuri. 

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

anul școlar 2018/2019 şi-a desfăşurat activitatea cu respectarea prevederilor OMEN  nr. 

4795/2017. 

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

profesional de zi cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2018/2019 cuprinde: 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Nr. clase Nr. elevi 

TOTAL din care: 38 1066 

mecanică 18 504 

electromecanică 1 28 
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electric 4,5 130 

construcții, instalații și lucrări publice 0,5 14 

agricultură 5 140 

comerț 2,5 70 

turism și alimentație 5,5 154 

Industrie alimentară 1,5 42 

Industrie textilă și pielărie 0,5 14 

 

Din cele 38 de clase, 1 clasă cu 28 locuri a fost alocată pentru învățământul dual. 

Repartizarea numărului de locuri a fost efectuată pentru un număr de 23 unități de 

învățământ de masă și o unitate de învățământ special. 

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

15 iunie-21 iulie 2018. 

Pe cele 1066 locuri pentru învățământul de masă a fost admis un număr de 606 elevi, din 

care 25 elevi învățământ dual.Înmatricularea a fost efectuată pentru un număr de 601 elevi. 

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

profesional cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2018/2019 –învățământ special  cuprinde: 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Nr. clase Nr. elevi 

TOTAL din care: 2 24 

mecanică 2 24 

 

Etapa I de admitere 

În perioada 5 -6 iulie 2018 au fost înscrişi şi au fost repartizaţi pentru învățământul special 

un număr de 9 candidați la învățământul profesional. 

 Etapa a II a învățământului  liceal s-a desfășurat în perioada  3- 7 septembrie 2018.  

La această etapă au participat 98 candidați din care au fost repartizați  98 candidați 
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 Etapa a II a învățământ profesionl s-a desfășurat în perioada 31 – 06 septembrie.2018, din 

cele 180 de locuri rămase libere au fost ocupate 157 locuri. 

 În data de 07 septembrie 2018,  Comisia Județeană de Admitere nu a repartizat  niciun 

candidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

104 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceal Postliceal Profesional

1 2 3 4 5 6

RURAL 7,163 12,043 9,449 1,702 27 626

Urban 8,443 15,357 11,591 18,632 2,920 2,053
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EFECTIVE DE ELEVI

RURAL Urban

SECȚIUNEA 5______________________________________ 

EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI   

În învățământul preuniversitar din județul Dolj în anul școlar 2017-2018 a fost cuprins un 

număr de90006 elevi și preșcolari.  

Nr.crt Nivel RURAL Urban Total 

general 

1 Preșcolar 7.163 8.443 15.606 

2 Primar 12.043 15.357 27.400 

3 Gimnazial 9.449 11.591 21.040 

4 Liceal 1.702 18.632 20.334 

5 Postliceal 27 2.920 2.947 

6 Profesional 626 2.053 2.679 

Total general 31.010 58.996 90.006 
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473

224

932

Elevi cu situația neîncheiată, la nivelul județului 
Dolj

Municipiul Craiova Urban Rural

294

775

560

ELEVI CU SITUAȚIA NEÎNCHEIATĂ, LA NIVELUL JUDEȚULUI 
DOLJ, PE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal
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Rezultate examene naţionale 2017 - 2018 

Rezultate Evaluare Națională 2018 

          La nivelul județului Dolj, examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei  a VIII-

a  a fost susținut în 90de centre de examen : 

Mediul urban  

 35 unități de învățământ din care 2 unități de învățământ special: Școala Gimnazială 

Specială “Sfântul Vasile” Craiova și Școala Profesională Specială Craiova; 

Mediul rural 

• 55 unități de învățământ 

• Centrul Zonal de Evaluare : Colegiul Național „Ștefan Odobleja”, Craiova 

 

Analiza prezenţei  elevilor  la  examenul de Evaluare Națională clasa a VIII-a 

 

11 iunie 2018  Proba scrisă-Limba și literatura română 

Nr.elevi înscriși: 4473   

Nr.elevi prezenți: 4139 

Procent prezență: 92,53% 

 

701

3731

523

Situația elevilor transferați la altă unitate școlară la 
sfârșitul anului şcolar 2016-2017

Craiova Urban Rural
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13 iunie  2018 Proba scrisă-Matematică 

Nr.elevi înscriși: 4473  

Nr.elevi prezenți : 4125 

Nr.elevi eliminați: 0 

Procent prezență: 92,21% 

 

La examenul de Evaluare Națională în anul școlar 2017-2018 a existat o promovabilitate de 

68 ,90%. 

Procent promovabilitate 

anul 2017 

Procent promovabilitate 

anul 2018 

70,11%. 68,90%. 

 

Procent promovabilitate 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Procent promovabilitate 

MATEMATICĂ 

79,68 %. 58, 44 %. 

 

    

 

Lb.și lit. română - 79, 68 %  Matematică – 58,44 %. 

 

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

examenul de evaluarenațională 2018: 24 elevi 
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Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la următoarele unități de învățământ : 

Nr.crt Denumire unitate de invățământ-

Centru de Examen 

Înscriși Prezenți Candidati 
Cu media 

peste 5 

Procent 

înainte  

de 

contesta

tii 

Procent  

dupa 

contestatii 

1 SCOALA GIMNAZIALA 

„MIRCEA ELIADE” CRAIOVA 

135 135 135 100,00% 100,00% 

2 SCOALA GIMNAZIALA 

"MARIN SORESCU"  

BULZESTI 

10 10 10 100,00% 100,00% 

3 COLEGIUL NATIONAL "ELENA 

CUZA" CRAIOVA 

59 59 58 98,31% 98,31% 

4 COLEGIUL NATIONAL "FRATII 

BUZESTI" CRAIOVA 

156 156 153 98,08% 98,08% 

5 SCOALA GIMNAZIALA 

"DECEBAL" CRAIOVA 

50 45 44 97,78% 97,78% 

6 SCOALA GIMNAZIALA 

"TRAIAN" 

CRAIOVA 

102 101 97 95,05% 96,04% 

7 SCOALA GIMNAZIALA 

"GHEORGHE TITEICA" 

CRAIOVA 

72 72 69 95,83% 95,83% 

8 SCOALA GIMNAZIALA "SF. 

DUMITRU" CRAIOVA 

90 90 86 95,56% 95,56% 

9 SCOALA GIMNAZIALA "SF. 

GHEORGHE" CRAIOVA 

74 74 70 94,59% 94,59% 

10 COLEGIUL NATIONAL 

"CAROL I" CRAIOVA 

91 91 86 94,51% 94,51% 

 

Cele mai slabe rezultate s-au înregistrat la următoarele unități de învățământ : 

 

Nr.crt Denumire unitate de 

invățământ-Centru de Examen 

Înscriși Prezenți Candidati 
Cu media 

peste 5 

Procent 

înainte  

de contestatii 

Procent  

dupa 

    

contestatii 

1 SCOALA GIMNAZIALA 

SECU 

13 11 2 18,18% 18,18% 

2 SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "SF. VASILE" 

CRAIOVA 

6 6 1 16,67% 16,67% 
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3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 

BAILESTI 

20 19 3 15,79% 15,79% 

4 SCOALA GIMNAZIALA 

"HENRICOANDA"  

PERISOR 

8 8 1 12,50% 12,50% 

5 SCOALA GIMNAZIALA 

TESLUI 

16 16 2 12,50% 12,50% 

6 SCOALA PROFESIONALA 

VALEASTANCIULUI 

27 27 3 11,11% 11,11% 

7 SCOALA GIMNAZIALA 

"ANTON PANN" CRAIOVA 

58 5 0 0,00% 0,00% 

8 SCOALA GIMNAZIALA "ILIE 

MURGULESCU" VELA 

8 8 0 0,00% 0,00% 

9 SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALACRAIOVA 

5 5 0 0,00% 0,00% 

10 SCOALA GIMNAZIALA 

SALCUTA 

8 6 0 0,00% 0,00% 

 

Concluzii Evaluarea Naţională 2018 

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

evaluare; 

• existența procedurii de monitorizare video-audio; 

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

• asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor 

• monitorizarea centrelor de examen și a centrului zonal de evaluare; 

 

Rezultate examenul la Bacalaureat în anul 2018 

La nivelul județului Dolj, examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2018 a 

fost susținut în 14centre de examen. 

 Centrul Zonal de Evaluare : Liceul Teoretic ” Henri Coandă”  Craiova. 

Analizarezultatelor obţinute  la  examenul de Bacalaureat  Național, sesiunea iunie-

iulie 2018 
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Înscriși  Absenți Eliminați Nepromovați Promovați Procent 

4324 526 5 1219 2574 67,77% 

 

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

național de bacalaureat 2018: 2 elevi 

În urma contestațiilor: 

- 21 unități de învățământ au procent de promovabilitate peste 50%. 

- 7 unități de învățământ au procent de promovabilitate între 0-20%. 

 

La examenul de Bacalaureat Național, sesiunea iunie-iulie 2018  s-a înregistrat o 

promovabilitate de 67,77 %. 

Procent promovabilitate 2017 Procent promovabilitate 

 2018 

69,77 % 67,77% 

 

La nivelul județului Dolj, examenul de bacalaureat național, sesiunea august – septembrie 

2018 a fost susținut în3 centre de examen. 

 Centrul Zonal de Evaluare : Liceul  ” Matei Basarab”  Craiova. 

La examenul de Bacalaureat Național, sesiunea august-septembrie 2018  s-a 

înregistrat o promovabilitate de  38,38 %. 

Procent promovabilitate 2017 Procent promovabilitate 

 2018 

31 % 

 

38,38 % 

 

 

Concluzii Bacalaureat  Naţional 2018 

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

evaluare; 

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

Bacalaureat bilingv francofon 

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 

22 15 4 4 - - - 8 7 

Colegiul Naţional 
„Elena Cuza” CRAIOVA 

23 16 16 - - - - 16 16 

T O T A L 45 31 20 4 - - - 24 23 

 

Bacalaureat bilingv 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. 

• 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 

3 0 2 - 1 - 2 2 
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REZULTATE  OBȚINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADELE ȘCOLARE 

NAȚIONALE an școlar 2017- 2018 

Olimpiada / Concursul (etapa națională) 
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e 
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. IX-XII)     1    

LIMBA NEOGREACĂ 1 1 1 2     

LIMBI ROMANICE:  LIMBA FRANCEZĂ 2 1  6     

LIMBI ROMANICE: SPANIOLĂ, PORTUGHEZĂ, 

ITALIANĂ 

1 3  2     

LIMBA GERMANĂ MODERNĂ /PROIECT  1  1     

LIMBA GERMANĂ MODERNĂ /INDIVIDUAL    3     

LIMBA ENGLEZĂ    2     

LIMBA RUSĂ MODERNĂ 1        

LIMBI CLASICE:  GREACA VECHE, LATINĂ    2 2    

MATEMATICĂ   1 3  3 3 7 

ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ    3  1 1 1 

FIZICĂ  1  3  3 1 1 

CHIMIE    3     

BIOLOGIE    5 8    

GEOGRAFIE    1 2    

INFORMATICĂ    4  2 6 9 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI     1  1 1 
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ISTORIE    1     

STIINŢE SOCIO-UMANE 1  1      

PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE  (LICEE PEDAGOGICE)  1       

RELIGIE  (Cultul Ortodox)  1  1     

RELIGIE (seminarii și licee teologice ortodoxe)    1 2    

ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ şi ISTORIA ARTELOR 

(cls. XI-XII)-Creațievestimentară-Modă 

1        

ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ şi ISTORIA ARTELOR 

(cls. XI-XII)-Pictură icoană 

 2       

ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ şi ISTORIA ARTELOR 

(cls. XI-XII)- Sculptură 

   1     

MUZICĂ - Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice 

- cls.IX-XII-VIOARĂ 

1        

MUZICĂ - Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice 

- cls.IX-XII-PIAN 

1 1       

MUZICĂ - Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice 

- cls.IX-XII-VIOLĂ 

   1     

MUZICĂ - Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice 

- cls.IX-XII-CHITARĂ 

  1      

MUZICĂ - Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice 

- cls.IX-XII-CANTO CLASIC 

 2       

MUZICĂ - Interpretare instrumentală - cls.III-VIII-PIAN 1  1      

OLIMPIADA „LECTURA CA  ABILITATE DE VIAȚĂ” 

(cls.IX-XII) 

   1     

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ „Solomon 

Marcus” (clasele V – XII) 

   2     

OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL 

„UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ” (cls.V-VIII) 

   4     

OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ 

„ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 

   2     

Concursul Național pentru Deficienți de Auz / Matematică 1  1      

Concursul Național pentru Deficienți de Auz / TIC 1   1     

Concursul Național pentru Deficienți de Auz / Arte plastice   1 1     

Olimpiada la modulele  din aria curriculară „Tehnologii”/Profil 

-Resurse Naturale și Protecția Mediului/ Protecția mediului 

2        
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Olimpiada la modulele  din aria curriculară „Tehnologii”/Profil 

-Resurse Naturale și Protecția Mediului/ Agricultură/ Creșterea 

animalelor 

1   1     

Olimpiada la modulele  din aria curriculară „Tehnologii”/Profil 

-Resurse Naturale și Protecția Mediului/ Agricultură/ Cultura 

Plantelor 

   1     

Olimpiada la modulele  din aria curriculară „Tehnologii”/ 

Tehnic / Construcții instalații și lucrări publice 

  1      

Olimpiada la modulele  din aria curriculară „Tehnologii”/ 

Tehnic / Mecanică 

  1 1     

Olimpiada la modulele  din aria curriculară „Tehnologii”/ 

Tehnic / Electric, electrotehnic, electromecanic 

   1     

Volei, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -  Liceu băieți  1       

Tenis de masă, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -  Liceu 

fete  

1        

Tenis de masă, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -  Liceu 

băieți 

   1     

Tenis de masă, Olimpiada Gimnaziilor    1     

Baschet, Olimpiada Gimnaziilor fete   1      

Baschet, Olimpiada Gimnaziilor băieți    1     

Volei, Olimpiada Gimnaziilor fete    1      

Șah, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -  Liceu băieți  1       

Fotbal, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -  Liceu fete  1       

Pentatlon, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -  Liceu fete 1 1  1     

Fotbal , Olimpiada Gimnaziilor, băieți 1        

Oină, Olimpiada Gimnaziilor, băieți   1      

Oină, Olimpiada Gimnaziilor, fete   1      

Oină, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -   Liceu băieți     1     

Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică    2     

Pentatlon, Olimpiada Națională a Sportului Școlar -  Liceu fete 1   1     

EUSO 2018 (Olimpiada de Științe a Uniunii Europene)       1  
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INTERNATIONAL YOUNG PHYSICISTS' TOURNAMENT  

(IYPT) 2018  

 2   1    

 

 

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 „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.  

Investigarea și analizarea fenomenului de abandon școlar, la nivelul județului Dolj, s-a 

realizat pe un eșantion format din 174 de școli, din care 51 sunt din municipiul Craiova, 17 din 

mediul urban și 107 din mediul rural. Populația școlară investigată este alcătuită din elevii 

ciclului primar, gimnazial și liceal, respectiv 66889 de elevi. 
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Cauze sociale Cauze economice Alte cauze Cauze nedeclarate,
necunoscute

CAUZELE ABANDONULUI ȘCOLAR, 
ÎN MEDIUL URBAN,

ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

48%
52%

0%0%

STRUCTURA EȘANTIONULUI ÎN FUNCŢIE DE SEX

feminin masculin
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1485

1235

SITUAȚIA COMPARATIVĂ ÎNTRE ANII ȘCOLARI 2015-
2016 ȘI 2016-2017

(număr cazuri de abandon școlar) 

2015-2016 2016-2017

1.47%

2.33% 2.25%
2.55%

2.38% 2.50%
2.66%

2.25%
2.44%

3.36%

2.58%

1.84%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

SITUAŢIA COMPARATIVĂ PRIVIND ABANDONUL ŞCOLAR DIN JUDEŢUL 
DOLJ ÎN PERIOADA 2005 – 2017
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335

605

295

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

ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalități de prevenire a abandonului școlar 

Soluții și oportunități pentru asigurarea accesului, participării și succesului școlar în 

învățământul obligatoriu : 

• sporirea rolului învățământului preșcolar, deoarece s-a constatat că aproape jumătate din 

eșecurile manifestate în clasele primare si în cele gimnaziale s-au datorat diferențelor existente la 

debutul școlarității; 

• stabilirea unor relații de parteneriat real și eficient între familie și școală, pentru că la mulți 

elevi eșecul trebuie căutat mai întâi în familie, aceasta reprezentând primul nucleu social și de 

învățare; în acest sens, părinții ar trebui să acorde o mai mare atenție școlii, să manifeste interes 

pentru studiile copiilor lor, pentru pregătirea lor și pentru formarea profesională; în același timp, 

familia este cea care trebuie să ofere primele modele culturale; 

• sprijinirea materială a școlii, care trebuie să asigure resurse materiale și umane de calitate, 

corespunzătoare unui învățământ de înaltă calitate; 

• programe școlare adecvate cerințelor unei societăți moderne; 

• un climat școlar plăcut și atractiv; 
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• cadre didactice bine pregătite, atât în specialitate, cât și în competențe psihopedagogice, care să 

fie capabile să descopere și să valorifice capacitățile de învățare ale fiecărui elev, să știe să 

stimuleze și să încurajeze copiii, să cunoască modalități de ajutorare a elevilor care întâmpină 

dificultăți; 

• proiectarea unor acțiuni de orientare școlară și profesională adecvată, astfel încât să primeze și 

interesele elevilor, dar și cererea de pe piața muncii. 

Activitățile care vizează fenomenul de părăsire timpurie a școlii au un caracter integrat: 

- Preventiv – creșterea accesului la educație preșcolară și școlară, programe de tip „scoală după 

scoală”, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere, predare centrată pe elev, campanii de 

creștere a nivelului de conștientizare, etc ; 

- Remedial/ corectiv – dezvoltarea programelor de reintegrare în educație a celor care părăsesc 

timpuriu școala, educația de „a doua șansă”, forme flexibile de educație, etc. 
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Măsuri pentru combaterea și prevenirea 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; 

• Dezvoltarea și furnizarea activităților de tipul „Școala de familie”; 

• Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor și soluțiilor alternative și 

educaționale în vederea pregătirii pentru debutul școlar; 

• 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 

învățământul 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; 

• 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.); 

• Dezvoltarea activităților de tipul „Școală de duminică”, în special pentru persoanele aparținând 

grupurilor vulnerabile și familiilor acestora; 
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• Furnizarea programelor flexibile de educație de tip „A doua șansă” care urmăresc dobândirea 

competențelor de bază și dezvoltarea abilităților personale pentru cei care părăsesc 

timpuriu/abandonează școala; 

• Elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor si sondajelor în domeniul părăsirii timpurii a școlii, 

ratei scăzute de participare la educație și pentru a sprijini creșterea flexibilității în educația de tip 

„A doua șansă”, la nivelul comunităților locale și unităților școlare; 

• Dezvoltarea și implementarea metodologiilor și instrumentelor inovatoare ce se adresează celor 

care părăsesc timpuriu școala; 

• 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”; 

• Sprijinirea activităților care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul 

egalității de șanse și de gen în instrumentele și mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit 

timpuriu școala; 

• Schimb și transfer de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferințe; 

• Introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de șansă, 

nediscriminarea și respectul diversității; 

• Integrarea în cadrul instrumentelor si metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltării 

durabile, în vederea creșterii conștientizării asupra adaptării la problemele de mediu socio-

economic, managementul schimbării etc.; 

• Activități inovatoare, interregionale și transnaționale pentru prevenirea și corectarea părăsirii 

timpurii a scolii. 

 

Modalități de acțiune pentru prevenirea abandonului școlar: 

1. Creșterea flexibilității programelor ,, A doua șansă”- pe grupuri de vârstă; 

2. Creșterea flexibilității programelor ,, A doua șansă”- din punctul de vedere al curriculei; 
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3. Creșterea atractivității școlii- prin activități extracuriculare care au loc în școală; 

4. Creșterea atractivității școlii- prin folosirea resurselor școlii pentru atragerea elevilor pentru 

activități de timp liber; 

5. Utilizarea experienței celor ce au renunțat la școală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educație; 

6. Creșterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului școlar și 

renunțării timpurii la educație; 

7. Dezvoltarea unui program național de educație sexuală a elevilor, focalizat pe comunitățile cu 

risc ridicat de natalitate la părinți adolescenți și cu norme de nupțialitate timpurie; 

8. Stimularea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi 

de clasa a VIII-a și de liceu proveniți din comunități cu risc ridicat de abandon în programe de 

suport pentru bătrâni și familii aflate în nevoie; 

9. Ținerea evidenței situației elevilor aflați în fluxuri de migrație internațională circulatorie; 

10. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de urmărire a evoluției cohortelor școlare; 

11. Achiziția, dar și crearea de softuri educaționale care să constituie suporturi reale, stimulative 

si motivaționale în învățare; 

12. Proiectarea de planuri educaționale individualizate și de planuri de intervenție personalizate 

fundamentate pe studii de caz, pertinente, care să fie coroborate cu profilul psihologic individual 

al resursei umane; 

13. Adaptări curriculare corecte, creative, stimulative, motivaționale; 

14. Recompensarea și stimularea permanentă pentru fiecare progres școlar obținut de copiii/ 

tinerii școlarizați; 

15. Aplicarea de strategii didactice și de evaluare interactive, centrate pe elev, creative, 

stimulative, motivaționale; 

16. Exersarea permanentă a celor opt competențe cheie (comunicarea în limba maternă/oficială; 

comunicare în limbi străine; competențe de bază în matematică, știință, tehnologie; competențe 

informatice; competența de a învăța; competențe sociale și civice; competențe antreprenoriale; 

competența de exprimare culturală). 
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ANALIZA INCIDENTELOR DE VIOLENȚĂ ÎN UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL DOLJ 

NR. 

CRT. 

CATEGORIA An școlar 

1 ATAC LA PERSOANĂ 44 

2 ATENTAT LA SECURITATEA UNITĂȚII 

ȘCOLARE 

4 

3 ATENTAT LA BUNURI 9 

4 ALTE FAPTE DE VIOLENȚĂ SAU ATENTATE LA 

SECURITATE 

8 

TOTAL 65 

 

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

2016-2017. 

ACTE DE VIOLENȚĂ AN ȘCOLAR 

2015-2016 

AN ȘCOLAR 

2016-2017 

AN ȘCOLAR 

2017-2018 

 259 163 65 

 

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. 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE  

Concursurile cuprinse în calendarul activităţilor extraşcolare judeţene 

Numărul total al  concursurilor cuprinse în CAE  este : 

-Calendarul Activităţilor Extraşcolare Naţionale şi Internaţionale (CAEN ) -7 

-Calendarul Activităţilor Extraşcolare Interjudeţene şi Regionale (CAEIR) -96 

-Calendarul Activităţilor Extraşcolare Judeţene (CAEJ) -263 
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Rezultate relevante 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.  

Concursul naţional de reviste şcolare 

şi jurnalistică 

1    

3. Olimpiada Naţională de 

,,Meşteşuguri artistice tradiţionale” 

 

 1 3  

 

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. 

 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 

CONSILIULUI JUDEȚEAN AL ELEVILOR DOLJ 

Obiectivele Consiliului Județean al Elevilor Dolj în perioada noiembrie – iulie 2018:  

• consolidarea relației dintre Biroul Executiv și Adunarea Generală;  

• mobilizarea, formarea și informarea Adunării Generale;  

• dezbaterea, la inițiativa CJE Dolj, de către factorii decizionali importanți în educație la 

nivel județean, a unor probleme educaționale/sociale precum absenteismul/abandonul 

școlar, mediocritatea școlară, felul în care mediul familial afectează performanța școlară, 

bullying-ul;  

• organizarea unor evenimente/proiecte care să se plieze pe interesele elevilor;  

• promovarea drepturilor elevilor online și offline;  

• creșterea vizibilității structurii;  

• investirea în resursa umană și informațională de care CJE Dolj dispune. 

Proiecte/programe/evenimente/campanii: 

• „Brigada de Voluntari”:  

Perioadă: 5 februarie – prezent;  

Organizator: Consiliul Județean al Elevilor Dolj; 

• Cenaclul Literar Județean „Virtus Verbi”:  

Perioadă: 20 februarie – prezent;  

Organizator: Consiliul Județean al Elevilor Dolj; 
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Parteneri: Primăria Municipiului Craiova; Casa de Cultură „Traian Demetrescu”; Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Dolj; Asociația pentru Tineri „Streets”; LEO Club Craiova; 
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”;  

• „Ora Poeziei”:  
o Dată: 21 martie;  
o Organizator: Asociația pentru Tineri „Streets”;  
o Partener: CJE Dolj;  

 

• „Quiz Wheel”:  
o Dată: 31 martie;  
o Organizator: UN Youth Craiova România Branch;  
o Parteneri: Consiliul Județean al Elevilor Dolj; LEO Club 

Craiova;  

• „Ai dreptul la dreptate”:  
o Perioadă: 29 aprilie – prezent;  
o Organizator: Consiliul Județean al Elevilor Dolj;  

• "Între gargară & acțiune - accesul copiilor la educație de 
calitate" – Dezbatere Publica: 

o Dată: 10 mai;  
o Organizator: RO100 Craiova;  

 

• „Cunoaste-ți reprezentantii”:  
o Perioadă: 11 mai – prezent;  
o Organizator: CJE Dolj;  

• „Say No to Online Hate”: 
o Dată: 17 iulie; 
o Organizator: Consiliul Județean al Elevilor Dolj; 
o Parteneri: LEO Club Craiova; Asociația "Comunități pentru 

Tineret", No Hate Speech Romania; Biblioteca Județeană 
"Alexandru și Aristia Aman" Craiova; 
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SECȚIUNEA 6___________________________________________ 

UNITĂȚI CONEXE : CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ, PALATUL 

COPIILOR, C.J.R.A.E. DOLJ,CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ 

DOLJ, CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CRAIOVA 

Calitatea educației din unitățile de învățământ și unitățile conexe a fost evaluată prin raportarea la 

standardele reglementate de legislația privind asigurarea calității și prin coroborarea cu feed-back-ul 

provenit de la partenerii sociali și autoritățile locale.  

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ 

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 

persona

l 

încadra

t 

7 8 2 2 1 1 10 11 

 

Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Dolj a fost realizată în concordanţă cu 

cerinţele, strategiile și politicile promovate de M.E.N., programele de formare incluse în Oferta 

de formare a Casei Corpului Didactic Dolj pentru anul şcolar 2017-2018 având în vedere 

următoarele aspecte:    

•  Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ; 

•  Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

•  Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din 

județul Dolj în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din 

cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar sau a 

concursului național de ocupare a posturilor vacante; 
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•  Programe/activități de formare a cadrelor didactice care fac parte din Comisia județeană 

de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor 

speciale la clasă, conform prevederilor Anexei la ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015 cu referire la Metodologia cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017—

2018; 

•  Programe și activități pentru formarea metodiștilor I.S.J.;  

•  Alte programe de formare rezultate ca urmare a identificării nevoilor cadrelor didactice 

din judeţul Dolj, în urma inspecţiilor şcolare efectuate.  

•  Programe acreditate M.E.N. 

Astfel, în anul școlar 2017- 2018, Oferta de formare a C.C.D. Dolj a cuprins 9 programe 

de formare acreditate M.E.N. din care trei au avut ca furnizor C.C.D. Dolj, iar 6 având alți 

furnizori şi 115 programe de formare avizate de M.E.N. din care: 

➢ Didactica specialităţii - 21 

➢ Management educaţional/instituţional/de proiect - 16 

➢ TIC - 9 

➢ Educaţie pentru drepturile omului - 3 

➢ Educaţie pentru dezvoltare durabilă - 4 

➢ Educaţie pentru egalitatea de şanse - 5 

➢ Educaţie interculturală - 3 

➢ Educație antreprenorială - 1 

Alte programe: 

➢ Dezvoltare profesională - 11 

➢ Educația adulților - 8 

➢ Perfecţionarea personalului didactic auxiliar - 4 

➢ Competenţe de comunicare într-o limbă străină - 2 

➢ Educaţie nonformală -9 

➢ Programe naţionale – 1 

➢ Dezvoltare competenţe cadre didactice  - 9 

➢ Pregătirea candidaților pentru examene naționale  - 3 
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➢ Formarea evaluatorilor  - 6 

➢ 9 PROGRAME ACREDITATE M.E.N. 

Filialele CCD: (Băilești - Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Segarcea - Liceul Tehnologic 

"Horia Vintilă", Filiași - Școala Gimnazială Filiași, Calafat - Școala Gimnazială "Ghe. Brăescu", 

Călărași – L. T. "Petre Baniță") și CDI-urile au avut acces la informații prin intermediul site-ului 

CCD actualizat periodic dar și prin întâlniri periodice cu responsabilii acestor instituții. 

În județul Dolj funcționează 142 biblioteci şcolare și 33 CDI-uri, aflate în coordonarea 

metodologică a caselor corpului didactic, conform OM 5554/2011, art. 14.  

În cadrul CCD Dolj, în anul școlar 2017–2018 s-au derulat următoarele categorii de 

programe de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar:șapte 

grupe din programele acreditate, absolvind 175 de cadre didactice și peste 115 grupe la 

cursurile de formare continuă din oferta de programe a C.C.D., avizată M.E.N.= 3410 

absolvenți din care: curs de pregătire pentru candidaţii înscrişi la examenul de definitivare în 

învăţământ pentru disciplinele matematica- 25 absolvenți, formarea evaluatorilor la 

concursurile naționaleistorie-50 absolvenți, biologie-26 absolvenți, geografie-35 absolvenți, 

educație fizică și sport-56 absolvenți, formarea cadrelor didactice care fac parte din 

comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a 

inspecțiilor special la clasă- 474 absolvenți, abilitarea curriculară pentru profesorii care 

predau la gimnaziu (română, matematică și istorie)- 160 absolvenți, perfecționarea 

competențelor metodiștilor ISJ- 90 de metodiștiperfecționați. 

În Calendarul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate la nivel judeţean/ 

interjudeţean/ naţional/ internaţional în anul şcolar 2017 – 2018, în judeţul Dolj au fost înscrise 

195 de activități, participând peste 15000 de  cadre didactice, acestea constituind un prilej 

important de schimb de opinii, informații, bune practici, necesare perfecționării didactice și 

diversificării stilului de predare. 

Din numărul total 7509 cadre didactice, prin Casa Corpului Didactic Dolj s-au format 3585 

prin cursuri de fromare continua și programe acreditate, reprezentând aproape 50% din 

totalul personalului didactic din învățământul preuniversitar doljean. 
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 În anul școlar 2017-2018 au fost inițiate și derulate peste 60 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:    

1. Parteneriat cu Casele Corpului Didactic Bihor, Neamț, Constanța, Maramureș, pentru 

sprijin reciproc în asigurarea, promovarea și implementarea unei oferte diversificate de 

programe de formare pentru grupurile țintă specifice învățământului preuniversitar; 

2.  Parteneriate cu Centrul Național de Dezvoltarea a Învățământului Profesional și Tehnic, 

Casa Corpului Didactic Maramureș, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” 

București, Casa Corpului Didactic Brăila, Asociația Dominou pentru derularea programelor 

de formare acreditate.  

3. Parteneriate cu diverse unități de învățământ pentru derularea programelor de formare avizate: 

o Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” Băilești; 

o Liceul Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași; 

o Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj; 

o Școala Gimnazială ”Gh. Brăescu” Calafat; 

o Școala Gimnazială Celaru; 

o Liceul Teoretic ” George Șt. Marincu” Poiana Mare 

o Școala Gimnazială Filiași; 

o Colegiul Tehnic de Arte și Meserii "Constantin Brâncuși" Craiova; 

o Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova; 

o Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova; 

o Liceul Teologic Adventist Craiova; 
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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. 

STRUCTURI 

1. CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ  

(4 posturi profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică) oferă: 

• servicii de asistenta psihopedagogica pentru copii,elevi, parinti, cadre didactice pe 

diferite problematici  educationale la nivelul judetului Dolj; 

• coordoneaza activitatea de asistenta psihopedagogica din cabinetele scolare/interscolare 

la nivelul judetului Dolj; 

• elaboreaza studii psihosociologice; 

• colaboreaza cu I.S.J. Dolj privind derularea proiectelor/programelor educationale. 

 

2. CABINETE ȘCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

(44 posturi profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică)oferă: 

•  servicii de asistenta psihopedagogica pentru copii,elevi, parinti, cadre didactice pe 

diferite problematici  educationale la nivelul unitatilorscolare; 

• deruleazaproiecte,programe, parteneriate adaptate specificului unitatii de invatamant, la 

nivelul comunitatii locale; 

• colaboreaza cu centrele logopedice, cu mediatorii școlari, cadrele didactice itinerante și 

diferite O.N.G.-uri care desfășoară activități în sfera educațională. 

 

3. CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR 

( 12 posturi profesor logoped)oferă:  

• sprijinirea cadrelor didactice in abordarea personalizata a copiilor cu tulburari de limbaj 

si de comunicare. 

 

4. SERVICIUL DE EVALUARE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

(1 post profesor logoped, 4 posturi profesori în centre și cabinete de asistență 

psihopedagogică)oferă: 

• servicii de evaluare, asistenta psihoeducationala, orientare/reorientare scolara si 

profesionala a copiilor, elevilor si tinerilor cu cerinteeducationale speciale; 
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• identificarea nevoilor specifice ale acestora si asigurarea conditiilor optime de integrare 

scolara, profesionala si sociala prin egalizarea sanselor. 

 

5. MEDIATORI ȘCOLARI 

( 2 posturi mediator școlar)oferă: 

• servicii de mediere scolara la nivelul unitatilor de invatamant si comunitatii locale; 

• colaboreaza cu personalul unitatii de invatamant preuniversitar, cu structuri asociative ale 

parintilor, cu autoritatile locale si judetene, cu O.N.G.-uri in vederea imbunatatiriicalitatii 

serviciilor educationale. 

 

6. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

2 posturi secretar, 1 post contabil sef, 2 posturi asistent social, 1 post informatician, 1 

post administrator de patrimoniu 

 

7. PERSONAL NEDIDACTIC 

(1 post îngrijitor) 

Au fost realizate baze de date în special cu copiii de la ciclul primar și gimnazial unde 

cazurile de abandon şcolar sau absenteism sunt mai frecvente. De asemenea, au fost înregistrati 

copiii care nu au fost cuprinşi în sistemul de învăţământ deşi au vârsta şcolarizării.  

Mediatorii au participat activ la şedinţele cu părinţii organizate de învăţători şi diriginţi 

precum si la întrunirile consiliilor profesorale. În cadrul evenimentelor si festivitatilor organizate 

in scoli au fost atraşi sa participe un numar cât mai mare de parinti. Parinţii elevilor au fost 

cointeresaţi si în activitati de reabilitare sau igienizare a şcolilor si perimetrelor acestora. 

Şcolile in care activează mediatorii au încheiat parteneriate sau colaborează cu diverse 

asociaţii şi fundaţii internaţionale (Terre des hommes, Hors la rue) sau naţionale (Fundaţia 

Centrul Educatia 2000+, UNICEF, Asociaţia Gedeon ) și locale ( primării, biserică, politie ). În 

continuare fac demersuri în scopul colaborării si încheierii de parteneriate si cu alte ONG –uri, 

fundaţii  sau cu institutii locale care se dovedesc utile obiectivelor urmarite de catre mediatori. 

În cadrul CJRAE există : 

- Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu 

cerinţe educaţionale speciale/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor 

şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale ; 
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- Program de pregătire cu elevii capabili de performanță.  

- Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfășurare,  eficiență 

La nivelul unităților în care funcținează cabinete școlare de asistență psihopedagogică a fost 

implementat un program de consiliere a elevilor în vederea pregătirii psihologice a acestora în 

vederea susținerii exemenelor școlare. Au fost gândite și parteneriate în cadrul acestor unități 

între profesorii diriginți și profesorii consilieri școlari. 

CJRAE a asigurat informarea şi sprijinirea cadrelor didactice, pregatirea comunităţii pentru 

pimirea persoanelor cu cerinţe educative speciale în mediile şcolare şi sociale obişnuite  

respectându-se principiul normalităţii.   

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ 

 

Centrul Județean de Excelenţă Dolj are ca obiectiv să devină o unitate de învăţământ 

preuniversitar care să se reunească elevii pasionaţi de matematică şi ştiinţe şi dornici să 

depăşească limitările intelectuale ale curriculumului de bază. 

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, Chimia, Biologia, Fizica şi Fizica aplicată în astronumie.   

Centrul Județean de Excelență Dolj, aparţine filierei teoretice, fiind structurat pe trei 

cicluri de învăţământ – primar, gimnazial și  liceal, cu un număr total de 325 elevi în 27 de 

grupe, în anul şcolar 2017-2018. Ei au fost selecționați printr-un test de verificare a cunoștințelor 
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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 creştere. Dacă la 

debut erau 21 de elevi admişi astfel în 2017 au fost 91,  iar în acest an 93.  

Distribuția elevilor  pe clase    pe discipline 

   

Unitatea de învățământ funcționează în 3 corpuri de clădire de la Colegiul Național „Carol 

I”, utilizând 20 săli de clasă, 4 cabinete și 5 laboratoare.  

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 2017-2018, resursa umană înalt calificată a adus prestigiu şi reprezentativitate 

unităţii şcolare atât la nivel judeţean. Cei 45 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 17% dintre cadrele 

didactice au doctorat în specialitate, iar 83% au gradul I. Ei formează o echipă care își asumă 

responsabilitatea în realizarea. 

Asumându-şi responsabilitatea faţă de beneficiarii educaţiei, societatea civilă, în ansamblul 

său unitatea şcolară asigură trecerea de la cultura generală, universalistă, la una funcţională şi 

adaptată interesului fiecărui beneficiar direct.  
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Obiectivele centrale ale activităţii pentru realizarea unui proces educaţional de calitate sunt: 

➢ optimizarea performanţelor şcolare ale elevilor princrearea unei atmosfere deschise, pentru 

atragerea elevilor, antrenarea unui număr cât mai mare de elevi pentru participarea la 

concursurile şi olimpiadele şcolare şi cointeresarea, permanentă a părinţilor în demersurile 

didactice, prin participare la diverse acţiuni, întâlniri şi dezbateri; 

➢ creşterea autonomiei şi eficienţei activităţii manageriale şi educaţionale prin colaborarea 

permanentă cu Primăria Municipiului Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean  Dolj, mediul socio-economic, ONG-uri şi firme private, cooperarea directă 

şi benefică a membrilor conducerii unităţii, perfecţionarea managerială continuă, receptarea 

informaţiilor în mod util, actualizarea şi respectarea legislaţiei în domeniu; 

➢ asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării procesului de învăţământ, în 

condiţii de calitate; 

➢ dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi nedidactice realizată prin: asigurarea unui 

climat de încredere şi responsabilitate, participarea eficientă a cadrelor didactice la 

perfecţionarea şi formarea profesională continuă. 

 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 patru ani de activitate elevii care frecventează Centrul Judeţan de Excelenţă au 

obţinut numeroase premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele de specialitate. Dacă 

amintim doar rezultatele obţinute la fazele naţionale ale olimpiadelor se pot număra un premiu II, 

un premiu III, un premiu special, 8 menţiuni, 4 medalii de aur, 4 de argint şi 9 de bronz în anul 

şcolar 2017-2018.  

La etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare elevii care frecventează centrul au obţinut: la 

matematică 7 premii I, 9 premii II, 8 premii III şi 23 menţiuni; la fizică 5 premii I, 5 premii II, 2 

premii III şi 5 menţiuni;  la biologie 1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III şi 1 menţiuei; la chimie 

2 premii I,2 premii II, 2 premii III şi 5 menţiuni. 



 
 

 

136 

Analizând  aceste rezultate, văzute în 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.  Astfel pentru acest an şcolar se 

impun ca priorităţi:  

➢ Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic în 

vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară  

➢ Atragerea elevilor cu performanțe școlare deosebite, neșcolarizați la acest moment 

de către Centrul de Excelență  

➢ Dezvoltarea unei bazei de materiale didactice proprii necesare pentru desfăşurarea 

în bune condiții a procesului educaţional adresat tinerilor capabili de înaltă 

performanță. 

Împreună cu cadrele didactice, au fost identificate surse moderne de informare pentru a 

asigura un curriculum  de specialitate la un standard ridicat de calitate. Pe site-ul propriu o  a fost 

creeată o bibliotecă virtuală, de unde elevii şi cardele didactice vor accesa materiale de studiu 

moderne şi de calitate, utile în pregătirea pentru performanţă.  

Rezultatele aşteptate sunt indicatori de performanţă ai întregii strategii de dezvoltare 

instituțională. Dacă se obţin rezultate, înseamnă că strategia este aplicată cu succes. 
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 PALATUL COPIILOR CRAIOVA 
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Nivel de învăţământ Număr de grupe Număr de 
preșcolari/elevi: 

Preşcolar 
 

112 1849 

Primar 
 

217 3230 

Gimnazial 
 

207 2921 

Liceal 52 
 

832 

TOTAL 588 8832 
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cadrul  Palatului Copiilor Craiova
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78%

22%

0%0%

GRUPE DE PERFORMANȚĂ

TOTAL CERCURI GRUPE DE PERFORMANȚĂ

 

 

 

Număr 
total 
cadre 

didactice 

Număr 
norme 
întregi 

 

Număr de cadre 
didactice cu 
norma de 

bazăînunitatea de 
învăţământ 

 

Număr de 
titulari 

 

Număr de cadre  
calificate 

 

65 65 
65/ 65 

100% 

 

63 /65 

96,92 % 

 

65/65 

100% 

     

 

REZULTATE PARTICIPARE LA PROIECTE/CONCURSURI/FESTIVALURI INCLUSE ÎN   

CALENDARUL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE NAȚIONALE EMIS DE  

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 2017 / 2018 

 

An 
școlar 

Total Concursuri 
internaționale 

Concursuri 
naționale 

Concursuri 
interjudețene/regionale 

Concursuri 
județene 

I II III M I II III M I II III M I II III M 

2017-
2018 

1787 91 51 21 8 296 113 17 3 312 237 92 - 323 211 13 - 

2016-
2017 

1489 78 43 45 20 209 60 67 13 620 104 99 15 153 94 65 2 

43%

57%

0%0%

GRUPE PER NIVEL DE 
COMPETENȚĂ

INCEPĂTORI AVANSAȚI
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2015-
2016 

1098 54 31 33 16 183 72 58 28 351 72 40 21 94 30 27 7 

2014-
2015 

1032 50 29 29 6 175 73 47 28 240 68 47 17 102 52 51 18 
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CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CRAIOVA 

Clubul Sportiv Școlar Craiova funcționează conform Legii nr.1/2011, în baza Ordinului 

Ministrului 5570/2011 emis de MEC, publicat în Monitorul Oficial nr. 792/2011, privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ cu program 

sportiv suplimentar. 

Învățământul cu program sportiv suplimentar se organizează pentru copiii și elevii cu 

aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obținerea performanțelor sportive. 

Clubul Sportiv Școlar Craiova are rolul de a selecționa, pregăti și promova elevii în 

activitatea sportivă de performanță. 

Înființat în 1956 sub denumirea de Școala Sportivă pentru Elevi, Clubul Sportiv Școlar 

Craiova are în componența actuală patru discipline sportive: handbal, baschet, tenis de masă 

(masculin și feminin) și fotbal masculin, care sunt structurate pe niveluri de învățământ: 

începători, avansați și performanță. Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, prin 

Ministerul Educației Naționale – ordonator principal de credite și Inspectoratul Școlar Județean 

Dolj – ordonator secundar de credite. 

Clubul Sportiv Școlar participă în competițiile sportive oficiale și amicale, naționale și 

internaționale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educației Naționale, al federațiilor 

sportive naționale etc. și poate organiza semicantonamente, cantonamente și tabere de pregătire 

sportivă.  

În cadrul Clubului Sportiv Școlar Craiova își desfășoară activitatea un număr de 656 de elevi 

care sunt coordonați de cele 21 de cadre didactice specializate în disciplina sportiva respectivă. 

Personalul didactic este repartizat pe secții după cum urmează: 

- Baschet – 7 profesori 

- Handbal – 6 profesori 

- Tenis de masă – 4 profesori 

- Fotbal – 4 profesori 

Activitatea se desfășoară în baze sportive moderne și adecvate obținerii de performanțe 

sportive deosebite: sala de jocuri sportive, sală de tenis de masă, teren sintetic de mini-fotbal, 

teren de baschet în aer liber. De asemenea, Clubul Sportiv Școlar asigură transportul sportivilor 

la competiții cu microbuzul propriu de 16+1 locuri. 
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De-a lungul timpului, sportivii legitimați la C.S.S. Craiova au obținut performanțe 

notabile în competiții sportive naționale și internaționale, de exemplu: 

- Tenis de masă -  Locul I Top 12 simplu băieți (tenis de masă) – Bogdan Cristian, prof. 

Olimpiu Oproiu, Locul I Openul internațional al Cehiei – echipe fete cadete, Locul I 

Campionatul balcanic – echipe cadeți, Locul I campionat național echipe fete 8-10 ani 

2017 prof. Cîrticioiu Loredana 

- Handbal feminin – Locul I – Campionat național junioare III, locul II – Campionat 

național junioare II, Locul III – Campionat național junioare I 

- Handbal masculin – locul II – Campionat Național juniori III 

- Fotbal – Locul I – Campionat republican juniori I 

- Baschet feminin – Locul II – Campionat Național 2006, Locul II – Campionat național 

U20  
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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 2017 – 2018 este 

de 1859. 

 

RECHIZITE ȘCOLARE : Conform OMECTS nr. 4385/07.06.2012 ,în anul școlar 2017-2018 

s-a distribuit către unitățile școlare un număr de 12.581 pachete de rechizite școlare. 

 

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 2017/2018 au  fost 266 beneficiari.  

 

 

PROGRAMUL ” BURSE PROFESIONALE ”:  Număr total burse profesionale acordate în 

26 de unități școlare din învățământul profesional și tehnic : 1663 
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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 

 Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea 

prevenirii consumului de droguri, precum şi pentru evitarea transformării consumului 

experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de 

petrecere a timpului liber, au fost concretizate prin implementarea de parteneriate de prevenire a 

consumului de tutun, alcool, droguri şi NSP în mediile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal 

inițiate de către CPECA Dolj, ISJ Dolj prin unităţile de învăţământ implicate, DSP Dolj, IJJ Dolj, 

IPJ Dolj, Asociaţia Europrotector România, Alianţa Internaţională Antidrog – Filiala Oltenia şi 

Organizaţia Salvaţi Copiii. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

parteneriatului /  

Instituţia care 

propune 

parteneriatul 

Nr. de înregistrare 

de intrare 

Nr. de înregistrare 

de la ISJ Dolj 

1. Protocol de 

colaborare 

-ISJ Dolj 

-Şcoala 

Profesională 

Specială Craiova 

-Penitenciarul de 

Minori şi Tineri 

Craiova 

 

Nr.852din03.08.2017 

 

Nr.32296din27.07.2017 

Nr. 8302 din 

21.08.2017 

2. ,,În pragul vieţii – 

8” 

Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog Dolj  

Nr.1062954din06.10.2017 Nr. 10984 din 

10.10.2017 

3. ,,POT ALTFEL!” Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog Dolj 

Nr.1062945din05.10.2017 Nr. 10983 din 

10.10.2017 

4 ,,FRED GOES 

NET” 

Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog Dolj 

Nr.1063020din17.10.2017 Nr. 11267din 

23.10.2017 
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5 ,,EŞTI TARE, 

VOLUNTARE!” 

Direcţia Judeţeană 

Pentru Sport şi 

Tineret Dolj 

Nr.1196 din 09.11.2017 Nr. 11769 din 

13.11.2017 

6 Protocol de 

colaborare 

-Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Dolj 

-Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului 

Dolj 

Nr.1196 din 09.11.2017 

 

Nr.54466 din 16.11.2017 

 

 

Nr. 117 din 

13.11.2017 

 

 

 

 

 

7 Protocol de 

colaborare 

Universitatea 

POLITEHNICĂ 

din Bucureşti 

Nr.22772 din 16.11.2017 

 

Nr. 12013 din 

23.11.2017 

 

8 Protocol de 

colaborare în 

domeniul 

Prevenirii 

Accidentelor 

Rutiere Grave 

-Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului 

Dolj 

-Consiliul 

Judeţean Dolj 

Nr.188.169 din 

25.01.2018 

 

Nr.2160 din 02.02.2018 

Nr. 6762 din 

02.02.2018 

 

9 Protocol de 

colaborare 

-Fundaţia ,,WORL 

VISION 

ROMÂNIA” 

Nr.122 din 02.11.2017  

10 Centrul Militar 

Zonal Dolj 

Informarea 

elevilor 

Nr.A 2575 din 27.09.2017 Nr. 7212 din 

19.02.2018 

 

11 Asociaţia 

Culturală de 

Fotografie pentru 

Liceeni 

Salonul Regional 

de Fotografie 

pentru Liceeni 

,,Oltenia în 

îmagini” 

 Nr.8132 din 

20.03.2018 

 

 

Colaborarea deschisă cu societatea civilă 

Succesul activităţii educative extrașcolare 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: 

PROIECTE ŞI CAMPANII NAŢIONALE 

Au fost realizate 5 proiecte naţionale: 



 
 

 

146 

✓ „Fred Goes Net“ desfăşurat în parteneriat cu ISJ Dolj și CJRAE Dolj, cu 4 activităţi de 

promovare la care au participat 55 de elevi și 59 de cadre didactice din două unităţi de 

învăţământ. 

✓  „Mesajul meu antidrog - ediţia a XV-a”, desfăşurat în parteneriat cu ISJ Dolj. Au fost 

organizate 10 activităţi directe de promovare a concursului în rândul elevilor și profesorilor, la 

care au participat 695 de elevi şi 40 de cadre didactice de la 10 unităţi de învăţământ din Craiova 

și Segarcea. Proiectul a fost promovat şi cu sprijinul direct al ISJ Dolj care a postat proiectul pe 

site-ul instituţiei. 

✓ „Necenzurat” desfăşurat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, în 

cadrul căruia au avut loc 52 de activităţi la care au participat 124 de elevi. 

✓ „Cum să creştem sănătoşi ” – în parteneriat cu grădiniţa „Căsuţa cu poveşti”, 28 de 

activităţi la 4 grupe , 121 beneficiari. 

✓ „ABC-ul emoţiilor”- în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Sf. Dumitru”, 42 de 

activităţi la 6 clase din ciclul primar, 196 beneficiari. 

 

Au fost realizate 3 campanii naţionale: 

✓  „Ziua Mondială fără Tutun“ cu 7 activităţi la care au participat 464 de elevi, 7 cadre 

didactice şi voluntarii Centrului, fiind distribuite 350 de pliante, 10 afișe, 50 de tricouri, 50 de 

șepcuțe;  

✓ „Ziua Naţională Fără Tutun“ cu 14 activităţi la care au participat 128 de preșcolari, 334 

de elevi, 10 copii instituţionalizaţi şi 20 de cadre didactice şi 100 de părinţi de la 7 unităţi de 

învăţământ din Craiova și DGASPC Dolj; 

✓  „♯PotAltfel” pentru prevenirea consumului de canabis s-a implementat prin încheierea a 

8 acorduri de parteneriat cu 8 unităţi de învăţământ liceal din Craiova, în cadrul cărora s-au 

desfășurat 19 activităţi la care au participat 560 de beneficiari elevi cărora li s-au distribuit afişe 

și 560 de flyere realizate de ANA. 
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PROIECTE LOCALE  

În mediul şcolar gimnazial: 

1. „Tentaţia drogurilor – o iluzie 5” a fost reluat în anul şcolar 2017-2018, desfăşurându-se 4 

activităţi la care au participat 67 de elevi şi 25 de părinţi; 

În mediul şcolar liceal: 

2. „Informat. Conştient şi Protejat! 2017-2018”, a fost reluat și în anul şcolar 2017-2018 în 

parteneriat cu Liceul „Voltaire” şi Liceul „Charles Laugiere” din Craiova, în cadrul căruia s-au 

desfăşurat 12  activităţi la care au participat 164 de elevi. 

3. „În pragul vieţii 8” s-a derulează şi în anul şcolar 2017-2018 în parteneriat cu ISJ Dolj. 

Proiectul a fost şi în acest an postat pe site-ul ISJ Dolj. În perioada octombrie-decembrie s-au 

desfăşurat 39 de activităţi realizate de coordonatorul proiectului şi 35 de cadre didactice în baza 

tematicii întocmite şi transmise lunar de către specialistul Centrului, la care au participat 719 

elevi de liceu de la 13 de unităţi şcolare din Craiova, Bechet, Argetoaia, Melineşti și Călăraşi. 

Alte activităţi de prevenire în şcoală: 

✓ Pe lângă activităţile cuprinse în proiectele naţionale şi locale au fost organizate şi s-au 

desfăşurat în parteneriat interinstituţional 21 activităţi punctuale de informare-conştientizare cu 

privire la riscurile şi efectele consumului de droguri, care au avut ca beneficiari 723 elevi din 

Craiova, Segarcea şi Podari. Dintre acestea, 3 activităţi s-au desfășurat în cadrul proiectului 

naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi au avut ca beneficiari 204 elevi și 11 profesori din 

Craiova. 

✓ În mediul de învăţământ universitar specialiştii CPECA Dolj au desfășurat 2 activităţi la 

care au participat 80 de studenţi de la Facultatea de Agronomie şi Facultatea de Horticultură din 

cadrul Universităţii din Craiova. 

✓ În cadrul parteneriate educaţionale iniţiate de unităţi şcolare, care au ca obiectiv 

prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri şi NSP în rândul elevilor, în anul 2017 s-au 

derulat 15activităţila care au participat 543 de elevi, 20 cadre didactice şi 50 de părinţi. Au fost 

încheiate 6 noi parteneriate educaţionale pentru anul şcolar 2017-2018. 
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✓ Deschiderea anului şcolar 2017-2018 s-a realizatla două unităţi de învăţământ din 

Craiova, respectiv Colegiul Tehnologic Transporturi Căi Ferate şi Colegiul Naţional „Elena 

Cuza” din Craiova, cu participarea a 750 de elevi de liceu, 235 de părinţi şi 90 de profesori, fiind 

transmise mesaje pentru prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor şi prezentate 

serviciile oferite de CPECA Dolj. 

 

Comunicarea cu mass – media 

Comunicarea cu mass-media s-a realizat permanent prin interviuri, intervenţii televizate sau 

scrise. 

Pe site-ul instituției se asigură 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 2017-2018 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 în perioada 

examenelor naţionale, la care se adaugă invitaţiile de a participa la diferite evenimente 

organizate în unităţile de învăţământ.  

În anul şcolar 2017-2018,  inspectorul şcolar general, împreună cu purtătorul de cuvânt, a 

participat la peste 25 de emisiuni pe probleme de educaţie, atât la radio cât și la televiziunile locale.  

Comunicarea cu mass-media se realizează prin respectarea principiului transparenței 

și accesului la informații de interes public. 

În vederea promovării imaginii reale a inspectoratului şcolar s-a demonstrat transparenţă, 

s-a răspuns obiectiv şi argumentat tuturor întrebărilor jurnaliştilor, prin numeroase intervenţii atât 

în presa scrisă, cât şi în apariţii televizate. La nivelul ISJ Dolj există o persoană desemnată cu 

comunicarea cu mass-media, care are prin fișa postului și atribuții de comunicare cu mass media 

– purtător de cuvânt.  

Comunicatele de presă au fost transmise către toți partenerii educaționali interesați.  
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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; 

➢ 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. 

http://www.gds.ro/Educatie/2018-08-06/peste-100-de-posturi-pentru-invatatori-si-educatori-in-

dolj/ 

http://www.gds.ro/Educatie/2018-08-03/elevii-saraci,-fara-absente,-vor-primi-4.000-lei-pe-an/ 

http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-27/rezultatele-finale-ale-examenului-national-de-

definitivat-vor-fi-afisate-astazi/ 

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. ISJ Dolj are ca obiect promovarea și transparența activităților ISJ Dolj prin 

http://www.gds.ro/Educatie/2018-08-06/peste-100-de-posturi-pentru-invatatori-si-educatori-in-dolj/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-08-06/peste-100-de-posturi-pentru-invatatori-si-educatori-in-dolj/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-08-03/elevii-saraci,-fara-absente,-vor-primi-4.000-lei-pe-an/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-27/rezultatele-finale-ale-examenului-national-de-definitivat-vor-fi-afisate-astazi/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-27/rezultatele-finale-ale-examenului-national-de-definitivat-vor-fi-afisate-astazi/
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crearea  unei pagini de facebook. http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-27/rezultatele-finale-ale-

examenului-national-de-definitivat-vor-fi-afisate-astazi/ 

http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-24/eleva-din-craiova,-medaliata-la-balcaniada-de-

informatica/ 

http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-24/dolj-noua-note-maxime-si-11-note-sub-2,-obtinute-la-

concursul-national-pentru-ocuparea-posturilor-didactice-vacante/ 

Promovarea imaginii inspectoratului școlar se realizează prin acțiuni concrete la nivel 

județean/național; 

Începând cu acest an, ISJ Dolj are un nou site www.isjdolj.ro, care 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. http://www.cvlpress.ro/category/educatie/ , http://www.gds.ro/Educatie/ 

  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. 

La nivel național a fost promovată activitatea unităților de învățământ din județ prin 

mass-media națională. 

https://www.youtube.com/watch?v=AHDutSgMZCA 

https://www.google.ro/search?q=Caravana+Aspire+for+teachers”+pentru+prima+dată+în

+Oltenia,+la+Craiova.  

http://www.cvlpress.ro/22.05.2018/universitatea-din-craiova-si-a-onorat-ziua-portilor-

deschise/ 

http://www.ucv.ro/media/det.php?id=1725 

http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-27/rezultatele-finale-ale-examenului-national-de-definitivat-vor-fi-afisate-astazi/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-27/rezultatele-finale-ale-examenului-national-de-definitivat-vor-fi-afisate-astazi/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-24/eleva-din-craiova,-medaliata-la-balcaniada-de-informatica/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-24/eleva-din-craiova,-medaliata-la-balcaniada-de-informatica/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-24/dolj-noua-note-maxime-si-11-note-sub-2,-obtinute-la-concursul-national-pentru-ocuparea-posturilor-didactice-vacante/
http://www.gds.ro/Educatie/2018-07-24/dolj-noua-note-maxime-si-11-note-sub-2,-obtinute-la-concursul-national-pentru-ocuparea-posturilor-didactice-vacante/
http://www.isjdolj.ro/
http://www.cvlpress.ro/category/educatie/
http://www.gds.ro/Educatie/
https://www.youtube.com/watch?v=AHDutSgMZCA
https://www.google.ro/search?q=Caravana+Aspire+for+teachers
https://www.google.ro/search?q=Caravana+Aspire+for+teachers
http://www.cvlpress.ro/22.05.2018/universitatea-din-craiova-si-a-onorat-ziua-portilor-deschise/
http://www.cvlpress.ro/22.05.2018/universitatea-din-craiova-si-a-onorat-ziua-portilor-deschise/
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=1725

