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Educaţia, mai mult decât orice alt domeniu, presupune deschidere şi receptivitate pentru a cuprinde sisteme sociale şi culturale 

în toată complexitatea lor, pentru cunoaştere şi analiză, comparaţie între forme de pregătire, între sisteme educaţionale diferite, 

asocieri şi disocieri operate cu luciditate şi obiectivitate.   

Reconsiderarea managementului educațional, dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resursei umane, dezvoltarea relațiilor 

comunitare, descentralizarea, asigurarea calității în educație precum și efectele pozitive pe termen lung ce decurg din aceste acțiuni de 

importanță majoră care converg spre asigurarea condițiilor de acces și reușită școlară sunt câteva dintre elementele ce au fost avute în 

vedere în realizarea acestui plan managerial. 

Organizaţia şcolară reprezintă un univers uman şi social complex, ancorat într-un ansamblu vast de percepţii, atitudini, aşteptări, 

motivaţii şi credinţe care necesită solide activităţi de coordonare şi armonizare, un management educaţional modern, eficient şi 

performant, în care toate componentele managementului general se regăsesc în modalităţi şi forme specifice. 

Provocările recente cărora  sistemul de învățământ a fost nevoit sa le facă față impun căutarea de soluții fezabile care să asigure 

în viitor un climat educațional sigur, bazat pe recuperarea decalajelor  și creșterea capacitații de adaptare la nou. 

 Nevoile comunității aflată  în permanentă schimbare și necesitatea identificării de noi resurse pentru a putea face față cu succes 

provocărilor impuse de efectele răspândirii virusului Sars-Cov2, care a condus la afectarea profundă a educației și la agravarea 

decalajelor deja existente, impun reconsiderarea managementului educațional în vederea asigurării unei educații de calitate, incluzivă, 

echitabilă care sa contribuie la coeziunea sociala,  dezvoltarea economica și reducerea disparităților. 
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CADRUL LEGISLATIV 

 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020; 
 Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”); 
 Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și  completările ulterioare; 
  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educație, cu modificările și  completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 
 Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al I.S.J. Dolj; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 3844/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, 

aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/2020, cu modificările și  completările ulterioare; 

 Legea nr 35/2007 privind creșterea siguranţei în unităţile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare; 

 OG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

 OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după şcoală”, cu modificările și  

completările ulterioare; 

 Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020–2021, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5090/2019; 

 O.M.E.C. nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021, cu modificările și 

completările aduse prin  O.M.E. nr. 3852/2021; 

doc:990011903/31
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 Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4799/2010, în vigoare; 

 O.M.E.C. nr. 5455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-

2021; 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 cu 

modificările și completările ulterioare aduse prin O.M.E.N. nr. 3367/2017; 

 Metodologia de înscriere la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 aprobată prin O.M.E.C. nr.3277/2020; 

 O.M.E./M.S. nr.3253/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS–CoV-2; 

 O.M.E./M.S. nr.3459/280/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS–CoV-2; 

 O.M.E./M.S. nr. 3755/560/29.04.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS–CoV-2, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 OMEN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2020 – 2021; 

 Metodologiei de organizare a Programului ”Școală după școală” aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5349/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar aprobată 

prin O.M.E.C. nr. 5434/2020 din 31 august 2020; 

 Codul-cadru de Etică pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 4831/2018; 

 OMEC nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea metodologiei-cadru din 10 septembrie 2020 privind desfășurarea activităților 

didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România; 

 Programul de guvernare 2020-2024; 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229928
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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. 

 

 

VALORI 

 COLABORARE 

 ADEVĂR 

 LOIALITATE 

 INTEGRITATE 

 TRANSPARENȚĂ 

 TRADIȚIE 

 ENTUZIASM 
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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: 

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. 

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 sporirea accesului la educaţia de 

calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor. 

 
OBIECTIVE GENERALE  I.S.J. DOLJ an școlar 2020-2021 

 
O.G.1. Creşterea calităţii şi eficienţei procesului instructiv – educativ prin diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare, 

inclusiv în sistem online, în vederea pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaștere 

O.G.2. Asigurarea unui management performant la nivel instituțional, bazat pe principiul egalității de șanse pentru toți beneficiarii 

direcți ai educației, prin sporirea accesului echitabil la educație, prevenirea și reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii 

O.G.3 Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale în vederea 

unei bune inserții pe piața muncii a absolvenţilor 

O.G.4  Asigurarea securității și siguranței în școli 
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ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII I.S.J. DOLJ an școlar 2020- 2021 

RESURSE CURRICULARE  
Puncte tari: 

 documente proiective concepute și redactate în 
concordanță cu strategiile și politicile educaționale ale 
Ministerului Educației, analizate și evaluate periodic;  

 competenţă în selectarea şi utilizarea unor metode activ – 
participative, calitatea metodelor utilizate, ponderea mare 
a metodelor activ – participative utilizate în procesul de 
învăţare față în față și online;  

 asigurarea, prin parteneriate cu diverse instituții/ONG-uri, 
a conexiunilor între educația financiară, juridică și alte 
discipline de învățământ (matematică, dezvoltare 
personală, antreprenoriat etc.);  

 utilizarea metodelor de evaluare tradiţională, dar şi 
alternativă, în special la învățământul preșcolar și primar 
(observarea sistematică, proiectul, portofoliul);  

 utilizarea unor mijloace de învăţământ care facilitează 
procesul de învăţare şi care sunt adecvate conţinuturilor 
învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor;  

 integrarea resurselor digitale în desfăşurarea lecţiilor;  

 crearea unor situaţii de învăţare care încurajează 
interacțiunea cadru didactic–elev, elev–elev, elev–cadru 
didactic;  

 implementarea unor proiecte în cadrul programului 

Puncte slabe: 

 dificultăți în selectarea unor resurse digitale de calitate;  

 dificultăți în contextualizarea învățării, slaba valorificare a 
experienţei de viaţă a elevilor în procesul de învăţare, a 
achiziţiilor dobândite de elevi in familie, în diverse activităţi 
informale;  

 abordarea în mică măsură a demersului didactic prin 
raportare la experiențe cotidiene și la condițiile specifice 
formării gândirii critice;  

 învățarea interdisciplinară;  

 insuficienta adaptare a curriculum-ului la particularităţile 
unor categorii speciale de elevi;  

 frecvența redusă a sarcinilor de învățare care stimulează 
dezvoltarea creativității elevilor și a gândirii critice;  

 dificultăți în utilizarea unor instrumente de evaluare online;  

 ponderea redusă, la nivelul învățământului gimnazial și 
liceal, a utilizării metodelor alternative de evaluare;  

 rezultate slabe obţinute de unele unități de învățământ la 
examenele naționale;  

 nerealizarea unor clase pentru învățământul profesional/ 
dual;  
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Erasmus+ care au ca rezultate produse utile în procesul de 
învățare-evaluare;  

 implicarea elevilor în activităţi extraşcolare variate;  

 transferul către alte unități/clase/grupuri de elevi a 
rezultatelor/produselor intelectuale din cadrul proiectelor 
cu finanțare europeană/ale programului Erasmus+;  

 implementarea eficientă a Programului Școală după școală  

 rezultate foarte bune le nivel județean la toate examenele 
naționale, care au plasat județul pe locul I la nivel național  

 

 

 

Oportunităţi: 

 existența politicilor educaționale care vizează prevenirea 
violenței în unitățile de învățământ preuniversitar și a 
abandonului școlar;  

 apariția noilor programe școlare pentru clasa a VIII - a;  

 reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia 
asupra procesului de formare și dezvoltare a 
competențelor cheie;  

 posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor platforme 
educaționale online;  

 crearea unor resurse educaționale deschise cu conținut 
digital, a unor lecții digitale  

 existența unor resurse diverse specifice învățării online, a 
tutorialelor pentru utilizare de aplicații digitale/ 
platforme  

Ameninţări: 

 lipsa manualelor școlare în concordanță cu programele 
școlare pentru învățământul profesional;  
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Puncte tari: 

 asigurarea unei comunicări eficiente cu unităţile 
şcolare, prin utilizarea site-ului I.Ș.J., a poștei 
electronice;  

 număr mare de şcoli la nivelul judeţului care au 
beneficiat de lucrări de reabilitare şi dotare; 

 existența și utilizarea echipamentelor în diverse 
unități de învățământ dotate prin proiecte POCU, 
ROSE;  

 existența unui mobilier adecvat vârstei elevilor și a 
unor spații pentru afișarea lucrărilor elevilor, în 
special în învățământul preșcolar și primar;  

 asigurarea resurselor specifice educației financiare, 
prin proiectul de colaborare dintre Ministerul 
Educației și Banca Națională a României;  

 conexiunea la internet a tuturor unităților de 
învățământ;  

 asigurarea transportului școlar prin autobuze dedicate 
în câteva școli din municipiul Craiova;  

 existența platformelor educaționale online pentru 
elevi în unitățile de învățământ din județ;  

Puncte slabe: 

 insuficienta dotare materială a unor unități școlare din 
mediul rural sau nefolosirea dotărilor în activitatea 
instructiv-educativă;  

 lipsa cabinetelor medicale școlare în mediul rural;  

 în mediul rural mai există școli cu grupuri sanitare în 
curte;  

Oportunități: 

 posibilități de accesare a fondurilor structurale prin 
proiecte strategice POCU, OUG 144/2020;  

 oportunități de finanțare extrabugetară identificate de 

Amenințări: 

 finanțare insuficientă a unităților de învățământ cu efective 
mici de elevi, ca urmare a aplicării costului standard per 
elev;  
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unitățile școlare prin contracte de sponsorizări, dotări 
și parteneriate;  

 sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 
defavorizate, prin programe guvernamentale;  

 existența unor ONG-uri, firme private care finanțează 
proiecte educaționale;  

 sprijinirea școlarizării elevilor și performanței în 
educație, prin acordarea de burse și alte facilități; 
existența unor firme/ONG-uri care au pus la dispoziție 
școlilor resurse digitale, în mod gratuit  

 bugete mici ale unor UAT-uri din mediul rural, care nu pot 
susține modernizarea infrastructurii școlare;  

 conexiune slabă la internet, în unele comunități izolate;  
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RESURSE UMANE 
Puncte tari: 

 asigurarea încadrării cu personal didactic calificat;  

 interesul crescut al unui număr mare de cadre 
didactice preocupate de propria formare şi dezvoltare 
profesională prin stagii de formare continuă şi 
postuniversitare, de perfecţionare prin grade 
didactice;  

 implicarea Casei Corpului Didactic Dolj în diseminarea 
bunelor practici din perioada școlii online, la 
majoritatea disciplinelor de învățământ;  

 colaborarea ISJ Dolj cu CCD Dolj în vederea formării 
cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor 
educaționale și a unor aplicații digitale, a formării 
cadrelor didactice care sunt înscrise la examenele de 
definitivare în învățământ;  

 realizarea de studii în colaborare cu CJRAE Dolj 
privind modul de desfășurare a activităților de 
învățare online, orientarea școlară și profesională a 
elevilor din clasa a VIII-a, inserția absolvenților etc;  

 preocuparea personalului din învăţământ pentru 
diseminarea de bune practici specifice școlii față în 
față și online, pentru publicarea de articole, 
participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi 
schimburi de experienţă;  

 interesul cadrelor didactice pentru participarea la 
activitățile metodico-științifice și psihopedagogice 

Puncte slabe: 

 existența unor situații de superficialitate în cunoașterea, 
înțelegerea și aplicarea legislației școlare, a actului 
decizional, în delegarea de sarcini, în exercitarea funcțiilor 
manageriale în unele școli;  

 slaba pregătire a cadrelor didactice pentru activitate cu 
elevii cu CES integrați în învățământul de masă, față în față 
și online;  

 număr insuficient de posturi didactic-auxiliare și 
nedidactice în școli;  

 rezistența la schimbare a unor cadre didactice în ceea ce 
privește digitalizarea;  

 număr relativ mic de acțiuni/proiecte/programe vizând 
grupurile dezavantajate;  

 insuficienta preocupare a directorilor de a dezvolta o 
cultură reală a calității, în acord cu legislația în domeniul 
asigurării calității;  

 interesul scăzut al cadrelor didactice debutante pentru 
pregătirea în vederea susținerii examenelor, cât și pentru 
formarea/dezvoltarea competențelor de predare-învățare-
evaluare;  

 înregistrarea unei rate nesatisfăcătoare a abandonului 
şcolar în zonele socio-economice defavorizate ale 
judeţului;  

 desfășurarea cu dificultate a activităților dr învățare online 
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organizate la nivelul comisiilor metodice sau 
cercurilor pedagogice;  

 includerea în programele de formare din cadrul 
proiectului CRED a unui grup țintă numeros constituit 
din cadre didactice din învățământului primar și 
gimnazial;  

 interesul crescut al elevilor și părinților pentru 
activitățile de consiliere individuală pe problematica 
orientării în carieră, dezvoltării socio-emoționale, 
dezvoltării personale, managementului învățării;  

 rezultatele bune la examenul pentru obținerea 
definitivării în învățământ și de titularizare;  

pentru elevii cu nevoi speciale;  
 

 
 

Oportunități 

 existența programelor de reconversie profesională, 
dând posibilitatea cadrelor didactice de a avea dublă 
sau multiplă specializare;  

 ofertă diversificată a programelor de formare 
acreditate sau avizate ale CCD Dolj 

 

 

              Amenințări 

 fluctuația demografică, care are drept consecință deficitul 
de resursă umană calificată la anumite discipline(arte, 
rromani) 

 lipsa interesului unor familii pentru educația copiilor, care 
determină atitudini de respingere a înscrierii copiilor într-
o formă de educație, respectiv de frecventare redusă;  

 comunicare deficitară între părinți și școală;  

 creșterea numărului copiilor încredințați spre creștere și 
educație unor terțe persoane, în lipsa părinților plecați în 
străinătate;  
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RESURSE COMUNICARE 

Puncte tari: 

 implicarea de către şcolile IPT a comunității locale şi a 
instituţiilor 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;  

 buna colaborare cu Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social;  

 contracte încheiate de către unităţi şcolare cu 
învăţământ profesional şi tehnic cu agenţii economici 
pentru efectuarea pregătirii practice;  

 preocuparea managerilor de școli pentru 
popularizarea învățământului profesional;  

 colaborarea cu instituții și reprezentanți ai 
autorităților locale pentru organizarea unor activități 
formale/informale;  

 comunicarea competentă și transparentă cu mass-
media locală;  

 numărul mare de proiecte cu finanțare externă în 
derulare;  

 mediatizarea exemplelor de bune practici pe pagina de 
Facebook a ISJ Dolj și ale unităților de învățământ  

                   Puncte slabe: 

 proces lent de transformare a şcolilor în furnizori de 
servicii pentru comunităţile locale;  

 număr insuficient de parteneriate reale cu agenţi 
economici din anumite domenii de pregătire;  

 slaba implicare a conducerii unităților de învățământ în 
acțiuni de motivare a autorităților locale pentru sprijinirea 
procesului educațional;  

 

            Oportunități: 

 posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei 

               Amenințări: 

 interesul scăzut al părinților în cunoașterea și rezolvarea 
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umane prin accesarea unor programe diverse cu 
finanţare europeană și prin lansarea unui nou program 
al Comisiei Europene (Erasmus+) care finanţează 
parteneriatele europene, strategice şi mobilităţile;  

 colaborarea eficientă cu instituțiile publice, agenții 
economici, partenerii sociali;  

 existența la nivelul administrației locale și a 
instituțiilor a unor programe/proiecte de colaborare 
cu unitățile școlare;  

 implicarea constructivă a mass-media în evenimentele 
legate de sistemul educațional;  

 implicarea părinților în acțiuni de suport pentru elevi 
în perioada școlii online;  

 existența unui mediu universitar și de business deschis 
parteneriatelor și colaborărilor cu învățământul 
preuniversitar;  

 accesarea de fonduri europene de către multe primării 
din județ, pentru reabilitarea, modernizarea și chiar 
construcția de școli;  

problemelor școlii;  

 situaţia socio-economică precară a familiilor din care 
provin unii copii/elevi, care conduce la întreruperea 
școlarizării;  

 slaba motivație a agenților economici de a se implica în 
dezvoltarea învățământului profesional de tip dual;  
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REȚEAUA ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI DOLJ 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU  P.J. 

 

 An școlar 2020 -2021 

Număr total de unități de învățământ cu P.J. publică de interes național și local 189 /173 

din care:  

 

Grădinițe 21 

Școli Gimnaziale 121 

Licee/Licee tehnologice/Colegii 47 

Învățământ special 4 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT FĂRĂ  P.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

Unități de învățământ An școlar 2020-2021 

 Număr total de structuri arondate 354 

Număr de unități structuri arondate pe niveluri 

Grădinițe 237 

Școli Primare 65 

Școli Gimnaziale 43 

Licee /Colegii 

Cluburi sportive școlare 

Clubul Copiilor 

0 

2 

7 
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UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR 
 

 An școlar 2020 -2021 

Număr total de unități cu P.J. 28 

din care: 

Grădinițe 10 

Școli Primare 1 

Școli Gimnaziale 2 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 2 

Școli Postliceale 13 

    

UNITĂŢI CONEXE  

Tipul unităţii de 
învăţământ 

Număr din care, cu PJ 

 
 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Clubul Sportiv Școlar 1 1 1 1 
Palatul Copiilor 1 1 1 1 
Casa Corpului Didactic 
Dolj 

1 1 1 1 

Centrul Județean de 
Excelenţă 

1 1 1 1 

Centrul Județean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educațională Dolj 

1 1 1 1 

TOTAL 5 5 5 5 
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SITUAȚIA posturi personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic aprobate de M.E. în anul şcolar 2020-2021 pentru județul 
Dolj  

 

 

EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 
 

Situaţia efectivelor şcolare din județul Dolj  în anul şcolar 2020-2021 se prezintă astfel: 

 

Învăţământ  preuniversitar de stat  (de masă) 

 învățământul preşcolar cu program normal – 9028 preşcolari; 

 învățământul preşcolar cu program prelungit –5890 preşcolari 

  învățământul primar, cursuri de zi – 25850 elevi 

 învățământul gimnazial: 
 -cursuri cu frecvență zi –  19425 elevi 
- cursuri cu frecvență redusă – 202  elevi 

 învățământul primar “a doua șansă” - 116 elevi 
 învățământul secundar inferior “ a doua șansă” - 174 elevi 

 învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi – 15193 elevi 

 învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi – 2428 elevi 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
personal 

Nr. norme 
învăţământul de 

stat (masă) 

Nr. norme 
învăţământul 

special 

Nr. norme în unităţi 
conexe și I.S. J.Dolj 

TOTAL 

1. Personal didactic 5931 326 123,25 6380,25 
2. Personal didactic 

auxiliar 
710 76,50 8 794,5 

3. Personal nedidactic 1602 46,50 27,75 1676,25 
4. TOTAL  8243 449 159 8851 
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  învățământul liceal, cursuri cu frecvență seral – 3544 elevi 

  învățământul liceal, cursuri cu frecvență redusă – 265 elevi 

  învățământul postliceal și de maiștri :  
- cursuri cu frecvență zi  – 2737 elevi 
- cursuri cu frecvență seral – 227 elevi 
 

Învăţământ  preuniversitar particular 

 învățământul preşcolar cu program normal – 518 preşcolari; 

 învățământul preşcolar cu program prelungit – 163 preşcolari. 

 învățământul primar, cursuri de zi – 517 elevi 

  învățământul gimnazial, cursuri cu frecvență zi –193 elevi 

 învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi –300 elevi 

  învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi –245 elevi 

  învățământul liceal, cursuri cu frecvență seral – 219 elevi 

 învățământul postliceal:  
- cursuri cu frecvență zi  – 3009 elevi 

 
  Învăţământ special de stat 

 învățământul preşcolar cu program prelungit  - 181 preşcolar 

 învățământul primar, cursuri de zi –165 elevi 

 învățământul gimnazial, cursuri cu frecvență zi –188 elevi    

  învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi – 98 elevi 

 învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi –93 elevi 

  învățământul postliceal, cursuri cu frecvență zi  –  30 elevi 
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MANAGEMENTUL  RESURSELOR UMANE 

Resursele umane în contextual descentralizării învățământului preuniversitar – indicatori de eficacitate 

 

În învățământul preuniversitar din județul Dolj, în anul școlar 2020-2021, în categoria personal didactic de predare a fost 

cuprins un număr de 6373,00 norme/posturi didactice din care:  

4075,50 în mediul urban  

2297,50 în mediul rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul legislativ pentru încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 2020-2021: 

- Legea Nr. 1/2011 Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul şcolar 2021-

2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/2020; 

 

 

 

Norme/posturi didactice 

Total  
din care: 

Urban Rural 
6373.00 4075.50 2297.50 
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SITUAȚIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT: ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ, 

an școlar 2020 – 2021 

Posturi ocupate cu personal didactic de predare 

Personal didactic de 
predare 

din care: Personal 
didactic 

de 
predare  

din care: Personal 
didactic 

de 
predare  

din care: 

Baza 
Plata cu 

ora 
Baza urban 

Plata 
cu 

ora 
urban 

Baza rural 

Plata 
cu 
ora 

rural 
 
 

  

TOTAL URBAN RURAL 
5931.75 5601.75 330.00 3666.75 3426.75 240 2265.00 2175.00 90.00 

 

SITUAȚIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT: ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL, CJRAE 

an școlar 2020 -2021 

Posturi ocupate cu personal didactic de predare 

Personal didactic de 
predare 

din care: 
Personal 

didactic de 
predare  

din care: Personal 
didactic 

de 
predare  

din care: 

Baza 
Plata cu 

ora 
Baza urban 

Plata 
cu 

ora 
urban 

Baza rural 

Plata 
cu 

ora 
rural TOTAL URBAN RURAL 

320.00 285.00 35.00 320.00 285.00 35.00 0.00 0.00 0.00 

 



                                                                                                                                                                                          
  
 
 

Starea învățământului preuniversitar din județul Dolj 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2020-2021 

 SITUAȚIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT: INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN DOLJ, CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ, PALATUL COPIILOR CRAIOVA, CLUBUL ȘCOLAR SPORTIV CRAIOVA 

Personal didactic de predare 

Personal didactic de 
predare 

din care: 
Personal 

didactic de 
predare  

din care: Personal 
didactic 

de 
predare  

din care: 

Baza 
Plata cu 

ora 
Baza urban 

Plata 
cu 
ora 

urban 

Baza 
rural 

Plata 
cu 

ora 
rural TOTAL URBAN RURAL 

121.25 121.25 0.00 117.25 117.25 0.00 4.00 4.00 0.00 

 

Titulari  
încadraţi în norma de bază 

Titulari  
(încadraţi peste norma de 
bază în regim de plata cu 

ora) 

Cadre didactice debutante, care 
nu au dobândit definitivarea în 

învățământ, repartizate pe 
posturi didactice/catedre 
vacante publicate pentru 
angajare nedeterminată, 

începând cu 1 septembrie 2014 
sau în sesiunile 2015, 2016,  
2017, 2018, 2019 și 2020, 

precum și în baza prevederilor 
art. 253 din  Legea nr. 1/2011 cu 

modificările și completările 
ulterioare - 2014, 2015, 2016, 

2017 și 2018 (în norma de bază) 

Cadre didactice debutante, care nu au 
dobândit definitivarea în învățământ, 

repartizate pe posturi 
didactice/catedre vacante publicate 

pentru angajare nedeterminată, 
începând cu 1 septembrie 2014 sau în 

sesiunile 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 și 2020, precum și în baza 

prevederilor art. 253 din  Legea nr. 
1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare - 2014, 2015, 2016, 2017 și 
2018   (încadrate peste norma de bază 

în regim de plata cu ora) 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

5260.25 3308.25 1952.00 303.50 219.00 84.50 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 
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Cadre didactice 
angajate in baza 

prevederilor art. 93^1 
din  Legea nr. 1/2011 

cu modificările și 
completările ulterioare 

(în norma de bază) 

Cadre didactice angajate 
în baza prevederilor art. 

93^1 din  Legea nr. 
1/2011 cu modificările 

și completările 
ulterioare (încadrate 

peste norma de bază în 
regim de plata cu ora) 

Cadre didactice calificate, 
participante la concursurile de 
titularizare 2020, 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015 sau 2014 cu 
medii de minimum 5 (cinci), 

angajate pe perioada 
determinată cu norma de bază 

sau pe fracţiune de normă 

Cadre didactice calificate 
participante la concursul  

organizat la nivel judeţean 
/ pe parcursul anului 

şcolar cu medii de 
minimum 5 (cinci) 

încadrate cu norma de 
bază sau pe fracţiune de 

normă 

Institutori cu a 
doua specializare 
PE CATEDRE DE 

EDUCAŢIE 
MUZICALĂ, 
EDUCAŢIE 
PLASTICĂ, 

EDUCAŢIE FIZICĂ, 
RELIGIE, LIMBI 

MODERNE/MATER
NE încadraţi cu 

norma de bază, pe 
fracţiune de 

normă sau în 
regim de plata cu 
ora peste norma 

de bază  

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Tota
l 

din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 
Urba

n 
Rur
al 

77.00 42.00 35.00 0.00 0.00 0.00 623.00 438.00 185.00 11.00 3.00 8.00 0.00 0.00 0.00 
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SITUAȚIA ETAPELOR DE MOBILITATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

TIP ETAPĂ DE MOBILITATE  PERIOADA  NUMĂR  
Completări de normă   47 
Modificarea duratei contractului individual de munca din durată determinata de un an, in contract 
individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

 

21 

Întregiri de normă   46 
Pretransfer   263 
PRETRANSFER după definitivat   7 
Pretransfer prin schimb de posturi   30 
Angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2020-2021, în baza rezultatelor obținute la 
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din 
învățământul  preuniversitar, sesiunea 2020 

In baza hotărârii 
comisiei paritare din 
02 martie 2021 

4 

Angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2020-2021, în baza rezultatelor obţinute la 
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din 
învăţământul  preuniversitar, sesiunile 2019-2014 

baza hotărârii 
comisiei paritare din 
02 martie 2021 

6 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate în anul şcolar 2020-2021 

În baza hotărârii 
comisiei paritare din 
02.03.2021 și 
avizului MEC cu nr. 
1241/DGIP/02.03.2
021 

1 

Repartizarea cadrelor didactice titulare pentru detaşare în interesul învățământului  în anul şcolar 
2020-2021 

În baza hotărârii 
comisiei paritare din 
02.03.2021 și 
avizului MEC cu nr. 
1241/DGIP/02.03.2
021 

1 
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TIP ETAPĂ DE MOBILITATE  PERIOADA  NUMĂR  

Repartizarea cadrelor didactice titulare pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2020-2021 

În baza hotărârii 
comisiei paritare din 
02.03.2021 și 
avizului MEC cu nr. 
1241/DGIP/02.03.2
021 

3 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate în anul şcolar 2020-2021 

în baza hotărârii 
comisiei paritare din 
03.08.2021 și 
avizului MEC cu nr. 
437/DGMRURS/06.0
8.2021 

1 

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2020-2021, în baza 
rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante/rezervate din învăţământul  preuniversitar, sesiunea 2020 

în baza hotărârii 
comisiei paritare din 
04 febuarie 2021 

4 

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2020-2021, în baza 
rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante/rezervate din învăţământul  preuniversitar, sesiunile 2019-2014 

în baza hotărârii 
comisiei paritare din 
04 febuarie 2021 

5 

Repartizarea cadrelor didactice prin completare, la cerere, a normei didactice pe perioadă 
determinată, în anul şcolar 2020-2021 

În baza hotărârii 
comisiei paritare din 
14.02.2021 și 
avizului MEC cu  
Nr.1129/DGIP/22.0
2.2021, 

1 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate în anul şcolar 2020-2021 

În baza hotărârii 
comisiei paritare din 
14.02.2021 și 
avizului MEC cu  
Nr.1129/DGIP/22.0
2.2021, 

3 
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TIP ETAPĂ DE MOBILITATE  PERIOADA  NUMĂR  

Repartizarea cadrelor didactice titulare pentru detaşare în interesul învățământului în anul şcolar 
2020-2021 

În baza hotărârii 
comisiei paritare din 
14.02.2021 și 
avizului MEC cu  
Nr.1129/DGIP/22.0
2.2021, 

4 

Repartizarea cadrelor didactice titulare pentru detaşare la cerere  în anul şcolar 2020-2021 

În baza hotărârii 
comisiei paritare din 
14.02.2021 și 
avizului MEC cu  
Nr.1129/DGIP/22.0
2.2021, 

8 

Menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022, peste vârsta standard 
de pensionare   

40 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate în anul şcolar 2020-2021 

în baza hotărârii 
comisiei paritare din 

03.08.2021 și 
avizului MEC cu nr. 

437/DGMRURS/06.0
8.2021 

1 

Repartizarea cadrelor didactice prin completare, la cerere, a normei didactice pe perioadă 
determinată, în anul şcolar 2021-2022 August 2021 

4 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate în anul şcolar 2021-2022 

August 2021 
2 

Repartizarea cadrelor didactice titulare pentru detaşare în interesul învățământului  în anul şcolar 
2021-2022 

August 2021 
40 

Repartizarea cadrelor didactice titulare pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2021-2022 August 2021 33 
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TIP ETAPĂ DE MOBILITATE  PERIOADA  NUMĂR  
Repartizarea prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 
şcolar 2021-2022, a cadrelor didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza 
medie/notelor minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor 
didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019,  
respectiv 2018 și/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar 

 

August 2021 54 

Repartizarea prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 
şcolar 2021-2022, a cadrelor didactice în baza medie/notelor minimum 5 (cinci) obţinute la 
concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 
învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2018 și/sau 2017 pentru 
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar 

 

August 2021 6 

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2021-2022, în baza 
rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante/rezervate din învăţământul  preuniversitar, sesiunea 2021 

 

August 2021 
305 

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2021-2022, în baza 
rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante/rezervate din învăţământul  preuniversitar, sesiunile 2020-2015 August 2021 

71 
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MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

Obiective  și direcții de desfășurare a activității: 

1. Aplicarea legislaţiei în vigoare la toate nivelurile; 

2. Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei şi a evaluării, pentru eficientizarea procesului educaţional; 

3. Asigurarea caracterului stimulativ şi motivaţional al inspecţiei şcolare; 

4. Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de formare continuă; 

5. Pozitivarea şi/sau eliminarea conflictelor; 

6. Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea; 

7. Eficientizarea comunicării cu mass – media şi implementarea în sistem a marketingului educaţional, cu toate funcţiile lui; 

8. Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate 

din ce în ce mai bune; 

9. Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin 

existenţa comisiilor în şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta; 

10. Implementarea proiectelor cu finanțare europeana în care I.S.J. Dolj este beneficiar sau partener; 

 

Planificarea activităților 

Cercul Metodic al directorilor/directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Dolj, cu tema  ,,Plan de 

intervenție în vederea desfășurării activităților instructiv-educative în sistem online în unitățile de învățământ din județul Dolj în perioada 

suspendării cursurilor față în față”, Subtema ,, Modalități de intervenție - Exemple de bune practici”, desfășurat online în perioada 

26.11.2020-04.12.2020. 
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Ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru anul 2020-2021 

 

În anul școlar 2020-2021  funcţiile de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au fost 

ocupate:  

- prin concurs - 178 funcţii de director și 60 funcţii de director adjunct, până la data de 09.01.2021; 

- prin detașare în interesul învățământului – 193 funcții de director și 69 funcții de director adjunct, începând cu luna ianuarie 2021; 

La cele 22 de unități de învățământ particular toate funcțiile de conducere au fost ocupate prin numire de către persoana juridică 

finanțatoare. 

 

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional 

La nivelul ISJ Dolj s-a organizat Concursul de selecție al cadrelor didactice în vederea constituirii corpului național de experți în 

management educațional, seria a 17, conform ordinului MEC 6201/16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului 

de selecția a cadrelor didactice în vederea constituirii CNEME și Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursul de selecție a 

cadrelor didactice pentru constituire corpului național de experți în managementul educațional, aprobată prin O.M.E.N. nr. 

5549/06.10.2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Rezultate concurs: din cei 24 de candidați înscriși la concurs, 16 candidați au promovat iar un umăr de 8 candidați nu au 

promovat concursul. 
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MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA ACTULUI EDUCAȚIONAL PRIN INSPECȚIA ȘCOLARĂ 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ 

Activitatea de inspecție școlară, ca principală formă de îndrumare, consiliere şi evaluare a unităţilor de învăţământ şi a 

cadrelor didactice realizată de personalul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj  a vizat evaluarea instituţională 

şi monitorizarea activităţii manageriale, activitatea de ansamblu a unităţilor şcolare din județul Dolj, activitatea unor 

servicii/birouri/compartimente specializate, activitatea metodico-științifică desfășurată de către cadrele didactice, activitatea comisiilor 

metodice, asigurarea respectării curriculum-ului naţional şi a standardelor naţionale de calitate, promovarea diverselor activități 

metodice și a exemplelor de bună practică. 

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 M.E.C.T.S. nr. 5547/2011, respectiv a Regulamentului de 

inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 6106/2020 și a graficului de monitorizare şi control, 

semestrul I,  nr. 16124/16.10.2020,  respectiv graficul inspecțiilor școlare, semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021 nr. 8032/25.02.2021, 

aprobate în ședințele consiliului de administrație al I.Ș.J. Dolj.    

 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ DE REVENIRE :5 

Inspecțiile de revenire au urmărit verificarea modului de realizare a planurilor de măsuri ameliorative stabilite în urma 

desfășurării inspecțiilor școlare generale din semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020. 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ TEMATICĂ 

Număr de inspecții tematice desfășurate: 11 

 
 
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE INSPECȚIEI ȘCOLARE TEMATICE 

 Sprijinirea și consilierea unităților școlare/cadrelor didactice in procesul de eficientizare a calității demersului didactic de 

predare, învățare și evaluare in vederea creșterii calității actului didactic, a atingerii standardelor de performanta de către elevi; 
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 Evaluarea calității aplicării curriculumului național și a curriculumului local, a activităților extracurriculare, a calității serviciilor 

educaționale,  a ofertei educaționale, a managementului școlar și a activității personalului din unitățile de învățământ; 

 Creșterea calității demersului didactic cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și a obținerii unor rezultate bune și foarte bune 

la examenele naționale; 

 Monitorizarea pregătirii examenelor naționale; 

 Asigurarea condițiilor pentru evoluția in cariera dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin programe de formare; 

PRINCIPALELE ASPECTE VIZATE:   

 respectarea legislației  cu privire la încheierea situației școlare  la sfârșitul semestrului I respectiv semestrului al II-lea 

(corectitudinea completării cataloagelor, registrelor matricole, încheierii mediilor semestriale și 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; 

 monitorizarea activității unităților de învățământ in condiții de siguranță epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2, cu respectarea O.M.E./M.S. nr. 3235/93/2021; 

 măsuri întreprinse pentru creșterea frecvenței și performanțelor școlare, scăderea abandonului și a violenței; 

 pregătirea logistică a unităților de învățământ pentru examenele naționale în contextul actual; 

 identificarea altor probleme cu care se confruntă unitatea școlară; 

 verificarea actualizării datelor în aplicația SIIIR; 

 achiziționarea și folosirea dispozitivelor electronice, a platformelor pentru învățarea online; 

 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ DE SPECIALITATE: 2 INSPECȚII/DISCIPLINĂ 

ASPECTE VIZATE 
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 Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei Lecturi personalizate a programei școlare, 

planificările calendaristice şi proiectele unităților de învățare; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităților de planificare și proiectare didactică; 

 Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare învățământului 

modern bazat pe competențe; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat privind proiectarea și utilizarea unor strategii didactice corespunzătoare învățământului 

modern bazat pe competențe; 

 Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a desfășura activitatea didactică, utilizând tehnologia informației și 

comunicațiilor (TIC), platformele educaționale și resursele educaționale deschise (RED); 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu desfășurarea activității didactice utilizând TIC, platformele educaționale și  

RED; 

  Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a manifesta autonomie profesionala In procesul de predare-învățare-

evaluare și de a utiliza metodele de învățare diferențiată; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat cu privire la dezvoltarea autonomiei profesionale In procesul de predare-învățare- 

evaluare și la utilizarea metodele de învățare diferențiată; 

 Evaluarea capacității  cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare In cadrul activităților de predare-învățare; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităților de predare- 

învățare; 

 Consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri opționale; 

 Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională şi evoluție în carieră; 

 

 

RECOMANDĂRI 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 

cunoaștere de către părinți a  potențialului acestora;  



                                                                                                                                                                                          
  
 
 

Starea învățământului preuniversitar din județul Dolj 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2020-2021 

 Focalizarea studiului disciplinei pe dobândirea competenţelor formulate în programele școlare; 

 Diversificarea demersului didactic, prin introducerea TIC în lecţie, prin folosirea de metode care să determine formarea de 

deprinderi, care să fructifice abilitățile practice ale elevilor; 

 Orientarea actului educaţional către utilizarea noilor tehnologii informaționale; 

 Asigurarea caracterului interdisciplinar și trans disciplinar al cunoștințelor și explicarea utilității cunoștințelor pentru viața 

cotidiană;  

 Pregătirea de specialitate a cadrelor didactice, preocupările lor pentru dezvoltare reflectate în conținuturile lecțiilor; 
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ELEVII – BENEFICIARII DIRECȚI AI EDUCAȚIEI 

REZULTATELE ELEVILOR 

EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 

 

La nivelul județului Dolj, Evaluarea Națională pentru absolvenții cls. a VIII-a  a fost susținută în 116 centre de examen. Au fost 

luate toate măsurile necesare prevenirii îmbolnăvirilor cu SARS COV 2 (distanțare socială, purtarea măștilor, existența dezinfectanților) 

și respectate măsurile de circuit intern/extern, la nivelul centrelor de examen.  

Examenul de Evaluare Națională s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

Evaluării Naţionale, reglementată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010, valabilă și în anul școlar 2020-2021, OMEC nr. 5455/2020 privind 

organizarea și desfășurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021 modificat și completat prin 

OME nr. 3744/28.04.2021, OME nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, precum și a OMENCS nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru 

asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare. 

Nr. centre 

de 

examen 

Evaluare 

Națională 

2021 

Total nr elevi clasa 

a VIII-a înscriși 

pentru examenul 

de Evaluare 

Națională 2021 

(SIIIR) 

Nr. centre de 

examen în care s-a 

susținut examenul 

de evaluare 

naţională 

Sesiune specială 

2021 

Nr. elevi  

care au 

susținut 

examenul de 

evaluare 

naţională 

iunie 

2021  

Limba și literatura română 

(22.06.2021) 

Matematică  

(24.06.2021) 

Prezenți Absenți Eliminați Prezenți Absenți Eliminați 

116 3695 1 3964 3352 342 0 3333 361 0 
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Nr. centre de 

examen 

 în care s-a 

susținut 

examenul de 

Evaluare 

Naţională 

Sesiune 

specială 

Nr. elevi  

care au 

susținut 

examenul 

de 

evaluare 

naţională 

Sesiune 

specială) 

Limba și literatura română 

(22.06.2021) 

 

 

 

Matematică  

(24.06.2021) 

Prezenți Absenți Eliminați Prezenți Absenți Eliminați 

1 1 - - - 1 0 0 

 

 

Procent de promovabilitate la Examenul de Evaluare Națională 2021– 71% 

Procent promovabilitate 

anul 2019 

Procent promovabilitate 

anul 2020 

Procent promovabilitate 

anul 2021 

71,19%. 74,74 %. 71% 

 

 

Elevi din județul Dolj care au obţinut media 10 (zece) la examenul de Evaluare Națională 2021: 5 elevi 

 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                          
  
 
 

Starea învățământului preuniversitar din județul Dolj 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2020-2021 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022  

 

La nivelul județului Dolj, în prima etapă de repartizare computerizată, a fost admis un număr de 2647 absolvenți ai clasei a VIII-a 

(99.5%) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (2664):  

1668 candidați - filiera teoretică 

 979 candidați - filiera tehnologică 

Un număr de 604 elevi s-a înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional. 

În a II-a etapă de repartizare computerizată a fost admis un număr de 14 absolvenți ai clasei a VIII-a. 

 

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 a fost fundamentat în conformitate cu  Metodologia  

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5599/2020, completat cu O.M.E. nr. 

31643/2021, în urma analizării propunerilor venite de la unitățile de învățământ din județ,  a solicitărilor agenților economici 

pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul de bacalaureat și a datelor rezultate 

din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a privind continuarea studiilor, realizate de C.J.R.A.E. Dolj. 
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APROBAT 

Nr. 
Crt. 

Niveluri de învăţământ pentru care se repartizează cifră de şcolarizare Nr. clase** Nr. locuri 

I Învățământ de masă 

1 Educație timpurie, din care:    13621 

a pentru program normal   8297 

b pentru program prelungit şi săptămânal   5324 

2  Învăţământul primar  

a pentru învăţământ de zi   24820 

b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă***     

c pentru învăţământ „A doua șansă”****   125 

  finanțare buget   125 

  finanțare contract     

3 Învăţământ  gimnazial  

a pentru învăţământ de zi   20166 

b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă   201 

c pentru învăţământ „A doua șansă”***   162 

  finanțare buget   162 

  finanțare contract   0 

4 Învăţământ de artă  - număr total locuri (primar şi gimnazial)   430 

a program integrat   430 

b program suplimentar     

5 Învăţământ sportiv – număr total locuri (primar şi gimnazial)     296 
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6 Cluburi Sportive  Şcolare   1260 

7 Învățământ liceal 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 128 3202 

b pentru clasa a IX-a învățământ seral 9 252 

c pentru clasa a IX-a învățământ frecvență redusă 2 56 

d pentru clasa a XI-a învățământ seral 22 616 

8 Învățământ profesional, inclusiv Dual 

a pentru clasa a IX-a 34 840 

b pentru Stagii de practică 1 28 

9 Învățământ postliceal 

a pentru anul I învățământul postliceal zi 40 1120 

b pentru anul I învățământul postliceal seral 1 28 

c pentru anul I învățământul de maiștri zi 3 84 

d pentru anul I învățământul de maiștri seral 3 84 

II Învăţământ special 

1 Educație timpurie   21 

2 Învăţământul primar şi gimnazial - număr total  locuri*   343 

3 Învățământ liceal     

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi/seral/frecvență redusă 3 28 

b pentru clasa a XI-a învățământ zi/seral 3 32 

4 Învățământ profesional 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 3 36 

b pentru Stagii de practică 0 0 

5 Învățământ postliceal 

a pentru anul I învățământul postliceal 1 15 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021 

Organizarea şi desfăşurarea  examenului  de  Bacalaureat 2021 s-a  realizat  în  conformitate  cu  prevederile  OMECTS nr. 

4799/31.08.2010 privind organizarea si desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, (anexele 1-3), valabil, OMEC nr. 5453/2020, 

privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021, cu modificările și completările ulterioare. 

La nivelul județului Dolj, coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat a fost realizată de comisia 

judeţeană de bacalaureat, numită de inspectorul școlar general prin Decizia nr. 622/03.03.2021. 

 

Date statistice cu privire la rezultatele obținute de candidați la examenul național de Bacalaureat 

Examenul de bacalaureat 2021, sesiunea iunie - iulie a fost organizat în 23 de centre de examen. 

În sesiunea iunie-iulie 2021, s-a înscris un număr de 4207 candidați (4091 – zi, 82 – seral, 34 – FR), au promovat 2596 de 

candidați, dintr-un total de 3889 candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de reușită este 73,30% (72,9% în 2020), iar pentru 

promoțiile anterioare – 30, 03% (27,7% - în 2020).  

Examenul de bacalaureat 2021, sesiunea august - septembrie a fost organizat în 10 de centre de examen. 

Rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată la sesiunea iunie-iulie 2021 a 

examenului național de Bacalaureat,  după soluționarea contestațiilor, este de 66.75%.   

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA - 100.00% 
COLEGIUL NAŢIONAL "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA - 98.87% 
COLEGIUL NAŢIONAL "CAROL I" CRAIOVA - 98.44% 
COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA - 95.70% 
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA - 94.39% 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA - 93.75% 
LICEUL TEORETIC "INDEPENDENŢA" CALAFAT - 92.97% 
LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA - 92.42% 
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LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA - 90.60% 
COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA - 89.58% 
 

Rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată la sesiunea august – septembrie 

2021 a examenului național de Bacalaureat,  după soluționarea contestațiilor: 35,67% 

În perioada 01-03.09.2021 la Liceul ”Matei Basarab” Craiova a fost constituit Centrul Regional de Contestații în cadrul 

examenului național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie. 

 

Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat 

Forma de 
învăţămân

t 

Nr 
elevi 

înscrişi 
Nr. elevi prezenţi 

Nr. elevi 
neprezentaţ

i 

Nr. 
elevi 
elimi
naţi 

Nr. de 
candid

aţi 
respinş

i 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reuşiţi 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 4091 
3809  

(93,11%) 
282  

(6,89%) 

6 
(0,16

%) 

1223 
(32,11

%) 

1071 
(87,57

%) 

152 
(12,43

%) 

2580 
(67,73

%) 

553 
(21,43%) 

601 
(23,29

%) 

789 
(30,58

%) 

636 
(24,65

%) 

1 
(0,04

%) 

Seral 82 
56 

 (68,29%) 
26 

 (31,71%) 
0 

 (0%) 

46 
(82,14

%) 

42 
(91,3%

) 

4 
(8,7%) 

10 
(17,86

%) 
7 (70%) 

2 
(20%) 

1 
(10%) 

0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 

34 
24 

 (70,59%) 
10 

 (29,41%) 
0 

 (0%) 
18 

(75%) 

15 
(83,33

%) 

3 
(16,67

%) 

6 
(25%) 

5 
(83,33%) 

0 (0%) 0 (0%) 
1 

(16,67
%) 

0 (0%) 

TOTAL 4207 
3889  

 
(92,44%) 

318 
 (7,56%) 

6 
(0,15

%) 

1287 
(33,09

%) 

1128 
(87,65

%) 

159 
(12,35

%) 

2596 
(66,75

%) 

565 
(21,76%) 

603 
(23,23

%) 

790 
(30,43

%) 

637 
(24,54

%) 

1 
(0,04

%) 
 

În sesiunea iunie – iulie 2021, 15 candidați au încheiat examenul cu media generală 10.  
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Analiza SWOT a Examenului de Bacalaureat 2021 

PUNCTE TARI: 

Organizarea corespunzătoare din punct de vedere al respectării legislației și a procedurilor de organizare și desfășurare a examenului 

de  Bacalaureat; 

Dimensionarea corectă și realistă a Centrelor de Examen respectând legislația în vigoare; 

Cadre didactice care au absolvit cursul de evaluatori organizat de ME, dar și cu experiență profesională implicate în organizarea și 

desfășurarea examenului de Bacalaureat; 

Existența resurselor materiale necesare bunei desfășurări a examenului național de Bacalaureat ; 

Unități de învățământ liceal din județul Dolj fără rata de promovare 0%; 

Diferențe între evaluarea inițială și după contestații mai mici decât 1,5; 

 

PUNCTE SLABE 

Lipsa motivației de a participa la examen a elevilor, generată de factori sociali, economici, culturali; 

Disfuncțiile inerente generate de utilizarea tehnologiei necesară organizării și desfășurării examenului național de Bacalaureat; 

 

OPORTUNITĂȚI 

Colaborarea eficientă cu instituții ale statului precum: Direcția de Sănătate Publică Dolj, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj; 

Asigurarea, în mod eficient, a serviciilor de utilitate publică de către furnizori: CEZ Oltenia, RDS/RCS, servicii de telefonie; 

Evaluarea unitară a deprinderilor, competențelor și cunoștințelor elevilor; 

Comunicarea eficientă cu președinții Centrelor de Examen; 

 

AMENINȚĂRI 

Rezistența la schimbare și conservatorismul unor cadre didactice; 

Contextul epidemiologic actual, generat de SARS-CoV-2; 
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În județul 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. 

 

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 

11 11 5 6 - - - 11 11 

Colegiul Naţional „Elena Cuza” 
CRAIOVA 

16 16 16 - - - - 16 16 

T O T A L 27 27 21 6 - - - 27 27 

 
În judeţul Dolj există o singură unitate de învățământ 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. 
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Situaţia numerică a candidaţilor înscrişi 

 

Unitatea şcolară 
Nr. elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
absenţi la 
proba de 

evaluare a 
competenţe

lor 

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 

12 0 7 3 1 1 7 7 

 

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI NAȚIONALE * 

An școlar : 2020-2021 

*Nu au fost organizate competiții/concursuri/olimpiade de către Ministerul Educației în anul școlar 2020-2021  

Nr. 
crt. 

OLIMPIADĂ/CONCURS ORGANIZATOR 

1. Olimpiada de Chimie  Universitatea București 

2. Olimpiada de Fizică a Societății Române de Fizică (ON-SRF)  Societatea  Română de Fizică 

3. Olimpiada Națională Gazeta Matematică Societatea de Științe Matematice din România 

4. Concurs național de matematică LuminaMath Fundația Lumina, București  

5. Olimpiada de Lingvistică "Solomon Marcus" Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan" București 
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6. Concursul Național Transcurricular de Lectură și interpretare 
”Ionel Teodoreanu” ediția a XV-a - online 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Iași în colaborare cu 
Colegiul Național ”Costache Negruzzi”, Iași 

7. Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în 
Informatică  

Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică 

8. Olimpiadele comunicării - Ediţia a V-a Facultatea de Științe ale Comunicării din Timișoara 

9. Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în 
Informatică  

Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică 

10. Olimpiada de Astronomie si Astrofizică a Universității ”Ștefan 
cel Mare” din Suceava în colaborare cu Societatea Științifică 
Cygnus 

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava în colaborare cu Societatea 
Științifică Cygnus 

11. Concursul National de Literatura si Jurnalism Sportiv „Un 
Condei numit Fair-Play”, ediţia 2020 

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), prin Academia Olimpica 
Romana (AOR) 

12. Concursul National de Arte Plastice „Jocurile Olimpice în 
imaginaţia copiilor”, ediţia 2020 

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), prin Academia Olimpica 
Romana (AOR)  

13. Concursul național de Descrieri Geografice ”Alexandru Roșu” Societatea Română de Geografie Filiala Dolj în parteneriat cu 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentul de 
Geografie 

 

 
PROPUNERI DE MĂSURI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFORMANȚELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR ȘI 

REDUCEREA DECALAJELOR DINTRE PERFORMANȚELE OBȚINUTE  
 

 Continuarea lecțiilor Teleșcoală; 

 Elaborarea și utilizarea testelor de antrenament; 

 Teze (lucrări scrise semestriale) cu subiect unic, la nivel național, pe modelul testelor de antrenament. 
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI 

 
Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității 

procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar și  a pus la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților o 

colecție de resurse necesare continuării învățării în mediul on-line. Portalul educred.ro a centralizat platforme de învățare și resurse 

educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte materiale de învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice. 

 Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice a fost monitorizată de unitățile de învățământ, iar toate informațiile 

relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare au fost completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului 

din România (SIIIR). Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale au identificat 

soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ.  

Conducerea fiecărei unități de învățământ a sprijinit accesul cadrelor didactice la platforme educaționale, iar împreună cu 

învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice s-a organizat un program săptămânal care include activități de învățare on-line 

pentru fiecare disciplină de studiu. Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar 

prin învățare on-line prevedea și faptul că activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin 

calificativ sau notă cu acordul elevului sau al părintelui/tutorelui legal. 

  Unitățile de învățământ au realizat planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care, în perioada suspendării 

cursurilor, nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare on-line. 

 Experiența ultimelor luni a demonstrat că se poate face educaţie şi prin mijlocirea internetului. La nivelul Municipiului Craiova, maniera 

de lucru online nu a evidenţiat probleme deosebite. Atât cadrele didactice, cât şi elevii s-au adaptat noilor condiţii de lucru. În contextul  

epidemiologic actual, inedit pentru noi toţi, profesorii s-au mobilizat rapid şi au răspuns prompt nevoilor curente ale elevilor. Predarea  
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online poate reprezenta o soluţie de lucru, ca alternativă a învăţământului clasic, în condiţii de criză, însă în era tehnologiei informatice, 

alternativa demersului educaţional online, este o variantă complementară a modului tradiţional de desfăşurare a actului instructiv- 

educativ. 

 Casa Corpului Didactic Dolj a organizat în perioada vacanței de vară ateliere, sesiuni și programe de formare pentru facilitarea 

întrebuințării mijloacelor și platformelor online. 

În situația copiilor proveniți din familii vulnerabile, unitățile de învățământ au intervenit punctual și au sprijinit cu echipamente 

specifice continuare învățării de acasă. S-au stabilit măsurile necesare pentru continuarea procesului educațional prin învățarea online 

potrivit OMEC nr. 4135/2020. Pentru facilitarea admiterii la liceu, în învățământul profesional și profesional/dual de stat a absolvenților 

de clasa VIII-a s-a simplificat și s-a digitalizat procesul.  

De asemenea, s-au digitalizat procesele administrative și transferul acestora în mediul online pentru activitățile de depunere a 

dosarelor, transferul elevilor sau înscrierea acestora la liceu. 

 În vederea organizării și desfășurării în condiții de siguranță a Evaluării Naționale a elevilor de clasa a VIII-a și a Examenului 

Național de Bacalaureat s-au luat o serie de măsuri în contextul pandemiei de COVID-19.  

S-a realizat cadrul normativ pentru organizarea examenelor naționale adaptat la condițiile impuse de pandemia de COVID-19.  

S-au asigurat obiectivitatea și credibilitatea evaluării prin revenirea la cadrul normativ care permite corectarea lucrărilor la 

examenele naționale în alte județe decât cele în care s-au susținut probele.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                          
  
 
 

Starea învățământului preuniversitar din județul Dolj 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2020-2021 

EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

OBIECTIVE 

 Organizarea unor activități specifice dezvoltării culturii organizaționale, prin schimburi de experiență, inițierea de cursuri de 

formare în cadrul CCD şi APMAT 

 Colaborarea cu Consiliul Județean al Elevilor pentru implementarea de activități specifice 

 Implementarea şi monitorizarea activităților specifice proiectelor naționale legate de violenţa în şcoli, de măsurile antidrog, de 

trafic de persoane, de bullying, atât la nivel de grup, cât şi la nivel de unitate școlară şi zonal 

 Proiectarea şi organizarea activităţilor parteneriatelor educative şi în sistem online 

 Promovarea exemplelor de bună practică prin întâlnirile periodice online, dar şi în format direct 

 Valorificarea informațiilor transmise de partenerii externi pentru realizarea unui climat de colaborare cu unităţile şcolare şi 

implementarea unor proiecte educative pe termen mediu şi lung 

ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ȘI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

Programul Educațional ”Romanian Business Leaders” 

Evenimentul Național ”Seară Regală dedicată educației” 

Programul European ”Educația globală” 

Programul Național ”Școala siguranței – Teddy” 

Programul Național ”Școala de bani pe roți” 

Parteneriat educațional ”Ora de educație rutieră și prim ajutor”  

Parteneriat Internațional ECOFEST 

”Alimentație sănătoasă” 

Programul de voluntariat ”Școala de vară 2021”  

Programul Național ”Școala de vară. Pași spre educația digitală de succes” 

Proiectul European ”Ora de net” 
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CALENDAR DE ACȚIUNE COMUNITARĂ LA NIVEL JUDEȚEAN 

Nr. 
Crt.  

Denumire activitate  Tip activitate Scop / Obiective  Grup țintă  Perioada  Observații  
 

1.  Consfătuire SNAC  Întâlnire 
online  

Transmiterea informațiilor si 
stabilirea unui plan de acțiune  

Coordonatorii SNAC 
din județ  

15.12.2020  

2.  Vreau să ştiu mai mult, mai 
bine! 

Întâlniri online  Realizarea de ore suplimentare cu 
elevii instituționalizaţi de către 

cadrele didactice ale unităţilor de 
învăţământ  

Elevi cu rezultate 
slabe la învățătură 

Lunar  Activitate 
propusă de 

Şcoala 
Gimnazială 
„Gheorghe 
Bibescu” 
Craiova 

3.  Suntem creativi  Decorațiuni de 
Crăciun  
Atelier 

Dezvoltarea abilităților creative  Elevii Centrului 
Școlar pentru 

Educație Incluzivă „Sf. 
Vasile” Craiova  

 
Elevii Școlii 

Gimnaziale Speciale 
„Sf. Mina” Craiova 

 
Asociația Vasiliada  

 
Centrul Noricel  

 
Copii din medii 

defavorizate 
 

Persoane singure 
 

Decembrie 
2020 

Activitățile se 
vor desfășura 
online / faţă 

în faţă,  cu 
sprijinul 

profesorilor 
şi elevilor 

voluntari, cu 
respectarea 

legislației 
specifice în 

vigoare, astfel 
încât 

activitățile 
derulate în 

cadrul SNAC 
să poată 

contribui la 

4.  Magia Crăciunului  Proiect de 
parteneriat 
educațional 

Conștientizarea de către elevii din 
ciclurile primar, gimnazial și liceal 
(învățământul de masă) a riscului de 
excluziune socială a elevilor cu CES 
din învățământul de masă și din 
învățământul special; 
Implicarea acestora în acțiuni de 
reducere a sărăciei emoționale, 
cognitive și spirituale. 

Decembrie 
2020 

5.  Dăruind,  vei dobândi!    Activitate 
artistică 
colinde – 

online  

Dezvoltarea abilităților artistice Decembrie 
2020 

6.  Dar din dar – un zâmbet de 
Crăciun 

Proiect de 
parteneriat 

 
Să contribuie activ în cadrul Acţiunii 

caritabile;  

Decembrie 
2020 
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educațional 
Acțiune 

caritabilă 
Donații 

Să înveţe să se bucure de spiritul şi 
atmosfera sărbătorilor de iarnă; 
 

Persoane în vârstă 
Familii 

monoparentale cu 
mai mulți copii 

 
Copii cu părinți 

plecați la muncă în 
străinătate 

 
Copii afectaţi psiho-

emoţional de 
pandemie 

 

depășirea 
efectelor 

negative ale 
pandemiei, 
vizibile la 
nivel de 

comunitate, 
grupuri și 
individual.  

 

7.  Mihai Eminescu Recitare de 
poezii din 

opera lui Mihai 
Eminescu    

 Ianuarie 2021 

8.  Atelier de pictură  Picturi după 
opera lui Mihai 

Eminescu    

Dezvoltarea abilităților artistice  
 

Ianuarie 2021 

9.  Consfătuire SNAC Întâlnire 
online 

Evaluare activităţi Coordonatorii SNAC 
din județ 

Ianuarie 2021 

10.  Legenda Dragobetelui   Vizionare 
filmuleţ despre 

Dragobete    

Să înveţe despre legenda 
Dragobetelui 

Elevii Centrului 
Școlar pentru 

Educație Incluzivă „Sf. 
Vasile” Craiova  

 
Elevii Școlii 

Gimnaziale Speciale 
„Sf. Mina” Craiova 

 
Asociația Vasiliada  

 
Centrul Noricel  

 
Copii din medii 

defavorizate 
 

Februarie 
2021 

11.  Rețeta de acasă Schimb de 
rețete    

Realizarea unor prajituri după 
rețete proprii 

Februarie 
2021 

12.  Să-l cunoaştem pe Creionel  Donare de 
rechizite către 

copiii 
defavorizaţi   

Antrenarea tinerilor în colective de 
lucru pentru realizarea unor 

activități comune 

Februarie 
2021 

13.  1 şi 8 martie  
Atelier de mărţişoare 

Confecţionare 
de felicitări şi 

mărţişoare    

Dezvoltarea gustului estetic și 
artistic al elevilor 

 

Februarie – 
martie 2021 

14.  La mulţi ani, mamă! Activitate 
artistică – 

online  

Să recite poezii pentru mama 
Să înveţe cântece pentru mama  

Martie 2021 
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Persoane singure 
 

Persoane în vârstă 
 

Familii 
monoparentale cu 

mai mulți copii 
 

Copii cu părinți 
plecați la muncă în 

străinătate 
 

Copii afectaţi psiho-
emoţional de 

pandemie 
15.  Consfătuire SNAC Întâlnire 

online 
Evaluare activităţi Coordonatorii SNAC 

din județ 
Martie  2021 

16.  Şi eu sunt albastru! Activităţi de 
conştientizarea 

autismului 
Lansare de 

baloane 
albastre  

Susţinerea persoanelor cu autism  Elevii Centrului 
Școlar pentru 

Educație Incluzivă „Sf. 
Vasile” Craiova  

 
Elevii Școlii 

Gimnaziale Speciale 
„Sf. Mina” Craiova 

 
Asociația Vasiliada  

 
Centrul Noricel  

 
Copii din medii 

Aprilie 2021 

17.  Ziua Pământului  Activităţi 
practice de 
protejare a 

mediului 
înconjurător  

Să dezvolte atitudini pozitive cu 
privire la protejarea mediului 

înconjurător; 
 

Aprilie 2021 

18.  Bucurii aduse de iepuraş Donații Dezvoltarea unor atitudini pozitive 
cu privire la implicarea în activitățile 

SNAC 

Aprilie 2021 
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19.  Ziua Europei! Desene  Stimularea imaginaţiei şi a 

creativităţii  

defavorizate 
 

Persoane singure 
 

Persoane în vârstă 
Familii 

monoparentale cu 
mai mulți copii 

 
Copii cu părinți 

plecați la muncă în 
străinătate 

 
Copii afectaţi psiho-

emoţional de 
pandemie 

 

Mai 2021 

20.  Ziua internaţională a 
familiilor  

Colaje Dezvoltarea abilităților artistice  Mai 2021 

21.  Echilibrul emoțiilor Discuţii  Dezvoltarea asertivității și a 

capacității de relaționare 

Mai 2021 

22.  1 Iunie  Desene  Dezvoltarea abilităților artistice  Iunie 2021 
23.  Ziua învăţătorului  Colaje  Să învețe o poezie  Iunie 2021 

24.  Consfătuire SNAC Întâlnire 
online 

Evaluare activităţi Coordonatorii SNAC 
din județ 

Iunie 2021 
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DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 
 

PUNCTE TARI 

 Realizarea, prelucrarea şi actualizarea analizei de nevoi de formare şi de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și stabilirea 

priorităţilor; 

 Asigurarea consilierii, îndrumării generale şi specifice pentru cadrele didactice, cu deosebire pentru cadrele didactice debutante;  

 Aplicarea corectă a metodologiilor și a legislației în vigoare; 

 Management al timpului alocat activităților specifice compartimentului, corect aplicat; 

 Diversificarea metodelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere prin utilizarea tehnologiilor informatice şi de 

comunicaţii (prin e-mail, web site-uri, telefon); 

 Asigurarea consilierii, îndrumării metodico-științifice şi pedagogice specifice formării inițiale și dezvoltării profesionale 

pentru  cadrele didactice direct interesate , cu deosebire pentru cadrele didactice debutante;  

 Încadrarea în sistem a cadrelor didactice calificate şi în curs de calificare, cu grade didactice, formate în problematica reformei, 

manageri şcolari formaţi în management educaţional; 

 Interesul crescut al cadrelor didactice de a participa la programe de formare continuă în domeniul specialităţii, în management 

educaţional, TIC; 

 Constituirea corpului de profesori metodişti / discipline la nivelul ISJ;  

 Monitorizarea şi evaluarea periodică a activităţii metodiştilor (prin directorii de unităţi şcolare, prin  inspectorii de specialitate); 

 Încurajarea comunicării deschise, inclusiv în plan informal; 

 Colaborare foarte bună cu inspectorii de specialitate în vederea planificării și efectuării inspecțiilor cadrelor didactice înscrise la 

examenul de definitivare în învățământ și la gradele didactice;  
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 Foarte bună colaborare între compartimentele de dezvoltare a resursei umane și managementul resurselor umane din cadrul 

I.S.J. Dolj; 

 Efectuarea a unui număr mare de inspecții de specialitate (definitivat inspecții, gradul I și II – inspecții); 

 Colaborarea foarte bună cu Casa Corpului Didactic Dolj în ceea ce privește formarea continuă a cadrelor didactice; 

 Utilizarea rețelei școlare în transmiterea informației către cadrele didactice din județul Dolj; 

 Rezultate foarte bune înregistrate de candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ; 

 Disponibilitatea inspectorului pentru dezvoltarea resurselor umane pentru participarea la activități de formare și la proiecte 

 

INSPECŢII SPECIALE (ÎN VEDEREA SUSŢINERII GRADELOR DIDACTICE) / INSPECŢII DE SPECIALITATE (PE GRUPURI ŢINTĂ: 

PROFESORI DEBUTANŢI, PROFESORI CU REZULTATE DEFICITARE ÎN ACTIVITATEA LA CATEDRĂ, ETC.) 

 

Efectuarea de către inspectorii școlari și profesorii metodiști ai ISJ DOLJ a inspecțiilor speciale în vederea susținerii gradelor 

didactice  a constituit unul dintre cele mai importante domenii de activitate în cadrul inspecției școlare. 

FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE, an școlar 2020-2021  

GRAD DIDACTIC II 

Sesiunea 
 

Număr de cadre didactice 

2023 ( cu cerere) 122 
2022 (înscriși cu dosar)             126 
2021-validați pentru proba 
scrisă 

89 

Total 
 

337 
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GRAD DIDACTIC I 

Seria 
 

Număr de cadre didactice 

2022-2024 (cu cerere) 60 
2021-2023 (înscriși cu dosar) 130 
2020-2022 (înscriși cu dosar) 141 
2019-2021 (înscriși cu dosar)  104 
acordat pe baza titlului științific de 
doctor 

2 

Total 
 

437 

 

ECHIVALĂRI PE BAZĂ DE ECTS/SECT  

Nr. 
crt. 

Funcția didactică solicitată pentru 
echivalare/specialitățile pentru care solicită 
echivalarea 

Număr de dosare 

1 Profesor în învățământul primar 4 
2. Profesor în învățământul gimnazial/Fizică 2 
3. Profesor Instruire practică/Metalurgie 1 
                                             TOTAL-7 dosare 
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EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT -  SESIUNEA  IULIE 2021 

Candidații s-au înscris în termenul prevăzut de calendarul examenului de definitivare în învățământul preuniversitar,  conform 

OMEC nr. 5558/14.09.2020 și a Metodologiei Cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, 

Anexă la OMEC nr. 5434/31.08.2020. Dosarele candidaţilor, cererile de înscriere şi centralizatoarele de opţiuni corespund prevederilor 

Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a examenului de obținere a definitivării în învățământ, aprobată prin OMEC nr. 

5434/31.08.2020. Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică a avut loc în perioada 

prevăzută de calendarul examenului de definitivare în învățământ, stabilit prin OMEC nr. 5558/14.09.2020, respectiv 7.06.-18.06.2021. 

Examenul național de definitivare în învățământ s-a desfășurat în data de 14 iulie 2021, la Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova. 

DATE STATISTICE 
Cadre didactice ÎNSCRISE INIȚIAL: 156 
Cadre didactice validate pt. susținerea probei scrise: 140 
Cadre didactice prezente la proba scrisă: 135 
Cadre didactice retrase de la proba scrisă: 4    
Care didactice care au predat lucrarea spre evaluare: 131  
Cadre didactice care au obținut definitivarea în învățământ: 102  
PROCENT PROMOVABILITATE: 77,86% 

Evoluția promovabilității:  

Sesiunea Număr de candidați promovați Promovabilitate 
2016 98 76,52% 
2017 79 71,17% 
2018 141 84,43% 
2019 132 80,98% 
2020 99 80,48% 
2021 102 77,86% 
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ECHIVALAREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE ELEVII ROMÂNI ȘI STRĂINI 

Dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară,  

sunt primite şi evaluate de către inspectoratele şcolare, conform Ordinului de Ministru nr. 5638/2020 și Regulamentul-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP. 

La  Inspectoratul Școlar Județean Dolj a fost depus, în anul școlar 2020-2021, un număr de 330 de dosare. 

Repartiția pe cicluri de învățământ a elevilor care au solicitat echivalarea studiilor 

NR. CRT. NIVELUL SOLICITAT NUMĂR DOSARE 
  330 

1.  Nivel primar 192 
2.  Nivel gimnazial 100 
3.  Nivel liceal 38 

 

 

PRIMAR -192
GIMNAZIAL-100
LICEAL-38
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Repartizare echivalări studii /țara 

 ȚARA NUMĂR DE ELEVI 
1.  CANADA 1 
2.  FÂȘIA GAZA – PALESTINA 1 
3.  REGATUL BELGIEI 5 
4.  REGATUL DANEMARCEI 1 
5.  REGATUL IORDANIEI 1 
6.  REGATUL OLANDEI 1 
7.  REGATUL SPANIEI 54 
8.  REGATUL SUEDIEI 1 
9.  REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD 78 
10.  REPUBLICA AUSTRIA  2 
11.  REPUBLICA CIPRU  1 
12.  REPUBLICA FRANCEZĂ 17 
13.  REPUBLICA IRLANDEZĂ 1 
14.  REPUBLICA LIBANEZĂ 1 
15.  REPUBLICA LITUANIANĂ 2 
16.  REPUBLICA MEXICANĂ 1 
17.  STATELE UNITE ALE AMERICII 3 
18.  REPUBLICA ITALIANĂ 120 
19.  REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA 22 
20.  REPUBLICA EGIPT 1 
21.  REPUBLICA MOLDOVA 5 
22.  REPUBLICA ELENĂ 2 
23.  REPUBLICA PORTUGHEZĂ  5 
24.  UCRAINA 1 
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PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

Pentru perioada 2017-2021, strategia ISJ Dolj relevă faptul că una dintre prioritățile sale este internaționalizarea educației, acest 

lucru fiind posibil prin realizarea de proiecte europene care să asigure schimbul de bune practici cu instituții din alte state europene. 

Două dintre țintele strategice ale ISJ Dolj pentru perioada menționată vizează crearea unui climat favorabil iniţiativei personale și a 

proiectelor locale, naționale și internaționale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce 

mai bune, atât din punct de vedere al bagajului informațional, dar și din cel al dezvoltării personale a elevilor și profesorilor și 

dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și racordarea acestuia la piața muncii locale, naționale și internaționale, inclusiv prin 

proiecte Erasmus+ care presupun stagii de pregătire ale elevilor în străinătate. 

În anul școlar 2020-2021 s-au derulat proiectele selectate a fi câștigătoare în apelurile 2018, 2019, 2020, în domeniul mobilitate 

școlară, mobilitate în domeniul profesional și tehnic, în domeniul proiecte de schimb interșcolar, în domeniul formare profesională VET. 

 Rezultatele selecţiei proiectelor de mobilitate în domeniul educație școlară, depuse la termenul limită 05 februarie 2020 (termen 

prelungit la 11 februarie 2020) au așezat pe lista câștigătorilor următoarele unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj: Liceul 

cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova, Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova, Colegiul Național Elena Cuza Craiova, 

Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Copilăriei” Craiova, Liceul Traian Vuia Craiova, Școala Gimnazială Decebal Craiova, Colegiul 

Național Carol I Craiova, Grădinița Sf. Ana Craiova, Grădinița cu Program Prelungit „Traian Demetrescu” Craiova 

În ceea ce privește proiectele de mobilitate în domeniul învăţământ profesional şi tehnic, depuse la termenul limită 05 februarie 

2020 (termen prelungit la 11 februarie 2020), rezultatele selecției realizate de Agenția Națională din România a desemnat următorii 

beneficiari din învățământul doljean: Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, Asociația EDUNET, Liceul Tehnologic Special 

„Beethoven”, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” Craiova, Liceul Teoretic „Constantin 

Brâncoveanu” Dăbuleni, Școala Sanitară Postliceală ”Gheorghe Țițeica”, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, Liceul Tehnologic 

„George Bibescu” Craiova, Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Craiova, Şcoala Profesională Valea 

Stanciului, Școala Postliceală Sanitară „San-Ecomed”, Liceul „Traian Vuia” Craiova, Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”, Liceul 

Energetic Craiova, Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret, proiectele acestora fiind aprobate, iar Liceul Tehnologic ”Ştefan Anghel” din 

Băilești are statutul de rezervă.  
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Unitățile şcolare, îndrumate de către inspectorul de proiecte educaționale, au încheiat şi derulează şi  proiecte Erasmus în care 

sunt parteneri. 

În 24 de unități școlare se derulează programul ROSE, finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) 

între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În cadrul granturilor pentru licee sunt prevăzute 3 categorii 

de activități eligibile: activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de renovare și dotare, mai exact o 

serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spațiilor de școlarizare, respectiv achiziții de bunuri în scop educațional. În prima 

categorie sunt incluse activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în 

carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. 

Grupa a doua de activități cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, 

acțiuni destinate înființării/dezvoltării de rețele școlare. 

În cadrul liniei de finanțare POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și 

ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, 12 unități școlare beneficiază de finanțare, fie în calitate de 

parteneri, fie în calitate de beneficiari-în perioada 2020-2022. 

 În cadrul axei Incluziune socială și combaterea sărăciei un număr de școli beneficiază de finanțare în programul POCU, fie în calitate 

de parteneri, fie în calitate de beneficiari – în perioada 2018-2021. 

Unităţile şcolare din judeţul Dolj au aplicat și implementează proiecte și în cadrul altor linii de finanţare: ”Țara lui Andrei”, fonduri 

norvegiene – chiar implicând asociaţiile de părinţi. 
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PROIECTE POCU ÎN IMPLEMENTARE ISJ PARTENER 

1) ID SMIS 104980 “Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj” 

2) ID SMIS 105326 “Hai la Școală! Proiect pentru prevenirea abandonului şcolar al copiilor din grupuri defavorizate” 

3) ID SMIS 106595 “SuperȘcoala – vrem, putem, reușim!” 

4) ID SMIS 109384 “Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din județul Dolj” 

 

PROIECTE ERASMUS+ ÎN IMPLEMENTARE 

1) Erasmus+: Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF, Key Action 3: Support for policy reform – Social 

inclusion through education, trening and youth. 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 și Grecia. 

        PERIOADA IMPLEMENTARE  01.01.2018-31.12.2020 

2) Proiectul Erasmus+ „My Europe – Your Europe – Your Say” ( ME-YOU-US) 

PERIOADA IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2021 

 

3) ”TERRITOIRE APPRENANT” – Teritoriul de învățare, protocoale inovatoare în serviciul învățării Erasmus+, KA 202, 2017-1-

KA201-037332 

 

4) 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 
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PROIECTE POCU ÎN IMPLEMENTARE ISJ BENEFICIAR 

De asemenea, în luna ianuarie 2020, Inspectoratul Școlar județean Dolj a depus 2 cereri de finanțare în cadrul apelului POCU “Măsuri de 
educație de tip ”A doua șansă”. Cele două proiecte au fost contractate în decembrie 2020. 

Proiectele vor fi implementate în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj. Activitățile vor fi derulate în minim 20 de unități de 

învățământ preuniversitar din județul Dolj. 

Proiectele și activitățile prevăzute sunt destinate unui grup țintă format din: 

- 1200 de tineri și adulți din județul Dolj care au abandonat școala și nu au finalizat învățământul obligatoriu; 

- 1040 de persoane din județul Dolj aparținând categoriei Personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de 

formare/schimb de bune practici (personal didactic din învăţământul preuniversitar, personal de sprijin şi auxiliar din şcoli şi echipe 

manageriale la nivelul şcolii) 

Obiectivele proiectului sunt: 

- Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, ale personalului de sprijin și ale personalului 

didactic auxiliar, în scopul promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi elaborării de planuri de 

dezvoltare educațională generale şi specifice readucerii şi menținerii în sistemul de educație şi formare a tinerilor şi adulţilor care nu şi-

au finalizat educaţia obligatorie, prin furnizarea a 3 programe de formare continuă specifice programelor de tip „A doua şansă”, avizate/ 

acreditate de Ministerul Educației Naționale persoanelor din învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj; 

- Prezentarea facilităţilor, a măsurilor complementare şi a beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educaţie şi formare în cadrul 

programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior şi la stagiile de pregătire practică cu durata de 720 de ore oferite 

tinerilor şi adulţilor din judeţul Dolj care au părăsit prematur şcoala, prin organizarea unei campanii de promovare la nivelul județului 

Dolj; 
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- Dobândirea competenţelor teoretice şi profesionale de bază şi generale necesare incluziunii sociale şi pe piaţa muncii prin reintegrarea 

în sistemul de educaţie, în vederea finalizării învăţământului obligatoriu, în cadrul programului „A doua şansă” pentru învăţământ 

secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, furnizat prin intermediul proiectului, şi acompaniat de măsuri de sprijin cu scopul de a 

facilita accesul la program; 

- Creșterea şanselor de integrare pe piața muncii pentru 120 de tineri şi adulți care au finalizat programul „A doua şansă”, prin 

participarea la stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, furnizate prin intermediul proiectului, în scopul obținerii unui 

certificat de calificare profesională de nivel 3; 

- Conștientizarea şi motivarea tinerilor şi adulţilor cărora li se adresează proiectele cu privire la beneficiile oferite de înscrierea, 

frecventarea şi finalizarea programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior şi a stagiilor de pregătire practică cu 

durata de 720 de ore prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii pe întreaga durată a 

programelor de educaţie şi formare profesională furnizate prin intermediul proiectului. 
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CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ  – PARTENER AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ ÎN ACTIVITĂȚILE DE FORMARE  

Având ca obiectiv principal ”formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin programe de formare 

continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural”, misiunea Casei Corpului Didactic Dolj este aceea de a asigura cadrul pentru 

dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar doljean. 

Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic Dolj sunt corelate cu obiectivele generale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Dolj, acestea realizându-se  prin activitatea de formare continuă în învăţământul  preuniversitar, pe următoarele coordonate:  

 proiectarea ofertei de formare, promovarea şi furnizarea acesteia, în concordanţă cu nevoile de formare continuă a cadrelor 

didactice din județul Dolj;  

 formarea continuă a personalului de îndrumare şi control, a managerilor şcolari şi a personalului didactic;  

 formarea continuă a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar;  

 formarea continuă a personalului didactic prin programe internaţionale şi naţionale;  

 culegerea și interpretarea datelor pentru analiza nevoilor de formare continuă la nivel local;  

 realizarea unor cursuri de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul  preuniversitar la solicitarea I.Ş.J. Dolj.  

Asigurarea calităţii în formarea continuă a personalului din învăţământ, diversificarea şi flexibilizarea ofertei de formare, în 

funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor, a atras, în anul școlar precedent, 2339 cadre didactice care au participat la cele 80 de 

cursuri de formare avizate și la cele 3 programe acreditate, de către M.E.   

Prin oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2020-2021, C.C.D. Dolj şi-a propus o serie de programe şi activităţi de 

perfecţionare care au fost avizate de inspectorul școlar general şi aprobate de Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția 

Formare Continuă din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării conform adresei nr. 1459/17.03.2021, înregistrată la C.C.D. Dolj cu nr. 

176/05.04.2021. Diagnoza nevoilor de formare, în vederea ofertării de cursuri şi programe de către C.C.D. Dolj, s-a realizat pornind de la 

următoarele repere: 

 direcţii prioritare, strategii și politici naţionale; 

 recomandările din rapoartele inspecţiilor generale şi tematice, întocmite de inspectorii şcolari şi metodiştii I.Ș.J. Dolj; 

 rezultatele chestionarelor aplicate în sistem. 

Pentru o informare eficientă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi a personalului didactic 

auxiliar din învăţământul preuniversitar, site-ul Casei Corpului Didactic Dolj www.ccddj.ro a fost actualizat în permanență, postându-se 

http://www.ccddj.ro/
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documente de interes larg, precum Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Dolj pentru anul şcolar 2020-2021, Calendarul 

activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional în anul şcolar 2020–

2021 și alte noutăți.    

 

De asemenea, adresa site-ului CCD Dolj poate fi accesată și prin intermediul secțiunii ”Legături utile” de pe site-ul I.S.J. Dolj,  

https://www.isjdolj.ro/, cele două instituții sprijinindu-se reciproc în respectarea principiilor care guvernează învățământul 

preuniversitar precum și în promovarea învățării pe tot parcursul vieții. 

 

 

ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE DE CCD ÎN PARTENERIAT CU ISJ, CARE AU CONDUS LA CREȘTEREA CALITĂŢII ACTULUI DIDACTIC 

ÎN ȘCOLILE DIN JUDEŢ 

 

În anul școlar 2020-2021, CCD Dolj a colaborat cu I.Ș.J. Dolj pentru derularea mai multor activități ai căror beneficiari au fost 

cadrele didactice din unitățile de învățământ din județul Dolj, care prin valorificarea competențelor dezvoltate și a cunoștințelor 

dobândite, privind procesul de predare-învățare-evaluare în sistem online, au dus la creșterea calității procesului didactic în școlile din 

județ. 

Activităţile de perfecţionare desfăşurate în judeţul Dolj s-au caracterizat printr-un nivel de la bine spre excepţional al informaţiilor 

metodico-ştiinţifice şi de calitate a organizării. Reglementarea printr-un act unic, dar şi interesul organizatorilor de a oferi evenimente 

de calitate, a condus la un feed-back pozitiv din partea participanţilor. Gradul sporit de interes al cadrelor didactice din judeţul nostru 

este dovedit de numărul semnificativ de participanţi(13 323) şi specialişti în domeniul educațional (universități, ONG-uri, asociații 

profesionale) prezenţi la aceste activităţi. 

Dintre aceste activități/proiecte educaționale în care C.C.D. Dolj a colaborat cu I.S.J. Dolj și alți stakeholderi locali, naționali și 

internaționali, amintim: 

♣ derularea activităților din cadrul proiectului internațional ”Reducing Inequal opportunities in education” – parteneri: C.C.D 

Dolj, I.S.J. Dolj, Asociația EDUHSP Craiova, Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu” Craiova, Liceul ”Matei Basarab” Craiova, Liceul 

Tehnologic ”Horia Vintilă„ Segarcea, Laboratorio del Cittadino Castiglione del lago; 

https://www.isjdolj.ro/
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♣ derularea activităților din cadrul proiectului județean ”Educație financiară – azi, adult responsabil - mâine” – parteneri: I.S.J. 

Dolj, Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Liceul ”Matei Basarab” Craiova, Asociația 

EDUHSP Craiova, Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu” Craiova, Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă„ Segarcea 

♣ LES OUTILS NUMÉRIQUES POUR ENSEIGNER À DISTANCE”/”DIGITAL TOOLS FOR DISTANCE TEACHING” -  ASOCIAȚIA 

EDUHSP, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A PROFESORILOR FRANCOFONI(ARPF), I.S.J. Dolj, C.C.D. Dolj – nivel internațional 

♣ programul național de sprijin SANDWORK EXPRESIV – parteneri: I.S.J Dolj, C.C.D. Dolj, ASOCIAȚIA EDUHSP; 

♣ simpozionul național ”Realități multiculturale în societatea modernă”, derulat în filiala C.C.D. Dolj, Școala Gimnazială Filiași, 

la data de 25 noiembrie 2020 – parteneri: UCV,  I.S.J. Dolj, Fundația Terre de hommes, Asociația Rotary Club, Biblioteca 

orășenească Filiași, Asociația ”Frații Racoțeanu” Filiași. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC, PROFESIONAL ȘI PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL 

OBIECTIVE SPECIFICE  

 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

 Dezvoltarea parteneriatelor între unităţile şcolare IPT şi operatorii economici, în scopul desfăşurării stagiilor de 

practică 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

 Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

 Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională; 

 Realizarea unei baze de date operaţionale;  

 Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei socio-economice; 

 Proiectarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ; 

 Stimularea dezvoltării CDŞ–urilor şi CDL–urilor, prin creșterea relevanței acestora; 

 Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale 

colectivelor de elevi; 

 Aplicarea instrucţiunilor MEC cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la cerinţe specifice şcolilor; 

 Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu specialitatea cadrelor 

didactice şi maiştrilor instructori/ profesorilor de instruire practică; 

 Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în educaţie; 

 Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii optime a tuturor fazelor olimpiadelor 

şcolare; 

 Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea/ informarea privind modernizarea/ reformarea 

procesului de învăţare la modulele tehnologice ; 

 Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe educaţionale; 

 Implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele ocupaţionale, pe baza metodologiilor  

existente; 
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 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 

 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională; 

 Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi:testări iniţiale, evaluări pe parcurs, 

examen de competenţe profesionale, înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor; 

 Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de 

proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

 Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a tuturor partenerilor interesaţi: 

părinţi, comunitatea locală, operatori economici, organizaţii ale societăţii civile; 

 Monitorizarea strategiilor şi procedurilor de evaluare internă a calităţii în  educaţie, cunoaşterea şi 

interpretarea corectă a metodologiilor elaborate de ARACIP; 

 Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului cât şi cu elevii, părinţii, parteneri;  

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea actorilor şcolari a apartenenţei la grup, în 

vederea consolidării simţului civic; 

 Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcolii: ofertă educaţională, pliante, site-ul şcolii, pagini pe 

rețele de socializare, revista şcolară. 

 

În anul şcolar 2020–2021 în învăţământul de stat (masă şi special) au funcționat 104 clase în învăţământul profesional cu 

2190 elevi, din care 14 clase învăţământ profesional dual cu 331 elevi. 

În județul Dolj, învățământul dual funcționează la mai multe unități școlare: Liceul Tehnologic Auto, Liceul ENERGETIC, Liceul 

"Traian VUIA", Liceul de Industrie Alimentară, Liceul Tehnologic Special „BEETHOVEN”, Liceul tehnologic de Transporturi AUTO, Liceul 

Tehnologic ,,Ștefan ODOBLEJA” unde elevii se bucură de oportunitățile oferite în vederea pregătirii profesionale la operatori economici 

de prestigiu: FORD România, CASA NOASTRĂ(QFORT), S.C. Restaurant Bacolux SRL, S.C. Primaserv S.R.L., S.C. Frig Euroserv S.R.L.. 

Aceștia au solicitat școlarizarea elevilor în calificări precum operator la mașini cu comandă numerică, mecanic utilaje și instalații în 

industrie, sculer-matrițer, electromecanic utilaje și instalații, electrician exploatare joasă tensiune industriale, electrician aparate şi 
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echipamente electrice şi energetice, operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare, confecţioner tâmplărie din 

aluminiu şi mase plastice, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, tinichigiu vopsitor auto, electronist aparate şi 

echipamente. Pe parcursul școlarizării, elevii au posibilitatea să dobândească abilitățile, cunoștințele și deprinderile specifice calificării 

profesionale, de a cunoaște tehnologii moderne, instalații și echipamente de lucru de ultimă oră, dar și posibilitatea de a lucra în echipă, 

de a cunoaște și rezolva problemele apărute, de  a-și îmbunătății comunicarea și de a avea încredere în propriul potențial. 

 

  În învăţământul particular au funcționat 10 clase cu 245 elevi. 
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ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

Învățământul particular în țara noastră a fost introdus odată cu apariția Legii 84/1995, care prevedea existența instituțiilor de 

învățământ particular în paralel cu cele de stat. 

Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi 

economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie. Acestea se înfiinţează prin ordin al 

ministrului educației și cercetării, în baza acreditării unui nivel de învăţământ, în condiţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul școlar 2020-2021, situația unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din județul Dolj se prezintă astfel: 

 4 unități care școlarizează elevi de nivel primar și gimnazial; 

 11 grădinițe; 

 1 colegiu universitar; 

 1 liceu; 

 12 școli postliceale; 

 

 

din care 10 instituții de învățământ particular acreditate: 3 grădinițe, 2 școli gimnaziale, 1 liceu și 5 școli postliceale. 
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Situația privind cifra de școlarizare din învățământul particular autorizat și acreditat, din sistemul național, la nivelul 

județului Dolj 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele 

oficiale de organizare a activității instructiv-educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se 

realizează prin raportare la finalitățile educaționale formulate la nivel macro, al idealului și al scopurilor educaționale și al nivel micro, al 

obiectivelor educaționale care direcționează procesul de învățământ. 

Învățământul doljean beneficiază de următoarele alternative educaționale: 

 Step by step 

 A doua şansă 

 Școala după școală 

 Alternativa Montessori 

 

STEP BY STEP este o metodă alternativă de educație a copiilor, de la naștere până în adolescență, metodă bazată pe datele științifice ale 

psihologiei dezvoltării copilului. Elaborată în Statele Unite în urmă cu peste 30 de ani și aplicată în peste 26 de țări, alternativa 

Cifra de școlarizare an școlar 2020-2021 Total pe 
nivel 

Copii în învățământul preșcolar 774 
Elevi în învățământul primar 433 
Elevi în învățământul gimnazial 829 
Elevi în învățământul liceal 1012 
Elevi în învățământul postliceal 2715 

https://www.stepbystep.ro/step-by-step/
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educațională Step by Step așază copilul – personalitatea și abilitățile acestuia – în centrul procesului de predare-învățare, educația 

fiind individualizată. 

Cunoștințele teoretice dobândite sunt similare celor din învățământul tradițional, în schimb este cultivată capacitatea de 

adaptare în societate sau în oricare alt tip de mediu educațional ulterior; copiii sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi exprime ideile în mod 

creativ, să se ajute reciproc, să gândească liber și să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică. Astfel, în sistemul Step by Step copilul 

învață prin descoperire și interacțiunea sa cu mediul, iar familia și comunitatea sunt încurajate să fie parte din acest proces. 

Alternativa Step by step a fost aprobată ca variantă de predare în învățământul preuniversitar încă din anul 2013, și a avut succes 

odată cu trecerea timpului și cu încrederea căpătată de părinți în stilul de lucru și în relațiile care se dezvoltă în cadrul colectivelor de 

elevi. 

În învățământul preuniversitar doljean alternativa educațională ”Step by Step” funcționează în  6 unități de învățământ:  

Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova, Colegiul Național ”Elena Cuza Craiova”, Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova, Școala 

Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova, Școala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova, Grădinița cu Program Prelungit ”Curcubeul Copilăriei” 

Craiova. 

Numărul total al grupelor/claselor care funcționează ca alternativă Step by step este de 30. 
 
Derularea programului A DOUA ȘANSĂ  în unitățile de învățământ din Craiova și județul Dolj 

Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, 

care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea 

continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în 

care sunt angrenate. 

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – 

acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională. 

https://www.stepbystep.ro/step-by-step/
https://www.stepbystep.ro/step-by-step/
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Programul A doua șansă este reglementat prin OMECTS nr 5.248/2011, cu completările și modificările ulterioare. 

În școlile doljene acest program este parcurs prin planul de școlarizare în 5 instituții de învățământ, iar prin proiecte POCU el se 

derulează în alte 8 instituții din învățământul preuniversitar. 

 

Programul ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ  în unitățile de învățământ din Craiova și județul Dolj 

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități 

de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități 

educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.  

Programul SDS se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu (în funcţie de orarul fiecărui nivel de studiu), la 

școlii, în situația în care deține resursele materiale și umane necesare organizării acestui program. 

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea 

temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, 

activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de  tip recreativ. Fiecare şcoală, în 

funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate mai sus. 

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă 

(pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/organizarea 

de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană), pachetul de activităţi de 

sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare, activităţi de suport pentru efectuarea 

temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică) și  pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare 

personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc. 

Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi 

nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.  

Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile sunt 

proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, 

logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate. 
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           La nivelul județului Dolj, programul Școala după școală s-a derulat în 10 unități de învățământ. 

 

Alternativa MONTESSORI 

Alternativa Montessori este o metodă de educare centrată pe elev, care presupune permanenta observare a copilului de către 

educator. Educatorul nu mai este punctul central al clasei. Atenţia este acum pe copil. Copiii nu mai trebuie să fie atenţi la educator in 

mod necondiţionat 

Acest sistem atribuie copiilor anumite responsabilităţi şi îi ajută să îşi dezvolte stilul personal de acumulare a cunoştinţelor, timp 

în care educatorii acţionează ca un ghid care le încurajează şi le facilitează acţiunile. Un principiu esenţial al educaţiei Montessori este că 

educatorul trebuie să fie în permanenţă atent la ce face copilul şi nu invers. 

Educatorii Montessori sunt pregătiţi profesional pentru această metodă şi utilizează materiale Montessori special create. Aceste 

materiale nu numai că stimulează simţurile şi imaginaţia, dar sunt şi autocorectoare, permiţând copilului să evolueze în ritmul lui şi să 

înveţe din propriile lui greşeli. pornit de la ideea că fiecare copil se naşte cu un potenţial unic ce trebuie valorificat, copilul nefiind doar 

un “vas gol” care aşteaptă să fie umplut.  

 În învățământul doljean, această alternativă educațională este  aplicată în cadrul unei grădinițe particulare. Aceasta școlarizează 

de 2 ani preșcolari cu vârste între 3 și 6 ani, folosind metoda Montessori și fiind autorizată pentru acest tip de educație. 
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ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT 

Unitățile de învățământ arondate învățământului special și special integrat din județul Dolj:  

 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ,,BEETHOVEN” CRAIOVA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA” CRAIOVA 

 CENTRUL SPECIAL PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SF. VASILE ” CRAIOVA 

 ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”PELENDAVA” CRAIOVA 

 

OBIECTIVE 

 depistarea precoce şi intervenţia timpurie pentru copiii între 0-3 ani cu diverse dizabilități; 

 realizarea de terapii specifice pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale, autism, dizabilităţi motorii şi neuro-psihomotorii, deficiențe grave; 

 evaluarea, diagnosticarea şi urmărirea evoluţiei şcolare a copiilor cu dizabilităţi senzoriale, în cadrul echipelor multidisciplinare; 

 realizarea şi aplicarea unor planuri de intervenţie personalizate pe baza evaluărilor periodice ale fiecărui copil; 

 asigurarea dezvoltării depline a copiilor cu dizabilităţi prin valorificarea potenţialului fiecăruia, ţinând seama de particularităţile date de 

diagnostic, vârstă şi de particularităţile individuale ale fiecăruia; 

 stimularea capacităţilor copiilor de a intra în relaţie cu ceilalţi şi de a-şi descoperi propria identitate; 

 formarea şi îmbogăţirea capacităţilor copiilor de a cunoaşte mediul înconjurător, de a interacţiona cu acesta, cu scopul de a deveni cât mai 

autonomi posibil; 

 stimularea şi dezvoltarea experienţei şi capacităţilor cognitive şi atitudinilor necesare integrării în mediul şcolar şi social; 

 informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi cu privire la problematica educaţiei şi reabilitării copiilor lor; 

http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
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 valorificarea experienţelor psihopedagogice pozitive şi promovarea noutăţilor în specialitate; 
 realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţiile din comunitatea locală implicate în diverse forme în problematica 

educaţiei copiilor cu dizabilităţi; 

 realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţii din comunitatea locală care ar putea să vină în sprijinul atingerii 

obiectivelor noastre prioritare 

 

SITUAȚIA STATISTICĂ – EFECTIVE ELEVI  

Număr elevi  Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnazial Nivel liceal Nivel 
profesional 

Nivel postliceal 

 
601 

 
18 

 
164 

 
189 

107 
Cursuri zi: 99 

Cursuri seral :8 

 
93 

 
30 
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ASISTENȚA/INTERVENŢIA/CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN ŞCOLI 

 

Profesorii consilieri şcolari au derulat 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. 

Total copii evaluați pe nivel de învățământ 1885 
Total copii evaluați pe anul școlar 2020-2021                                          295 
Total copii orientați cu certificat de încadrare                                           242 
Total copii orientați fără certificat de încadrare                                      54 
Total copii cărora sa recomandat profesor itinerant                              117 
Total copii orientați către învățământ special 121   
Total copii orientați către învățământ de masă                                      175 
Total copii școlarizați la domiciliu 41 
Nivel de învățământ special masă 
grădiniță 5 31 
primar 28 42 
gimnazial 24 68 
liceal 50 34 
postliceal 7 0 
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MINORITĂȚI 

Număr elevi care studiază la cerere  limba și literatura 

maternă și istoria și tradițiile minorităților naționale 

 

limba de 

predare 

primar gimnazial liceal 
 

limba şi 

literatura 

maternă 

limba şi 

literatura 

maternă 

istoria şi 

tradițiile 

rromilor 

limba şi 

literatura 

maternă  

Limba 

rromani 913 342 80 22  

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE PENTRU PROMOVAREA IDENTITĂȚII, CULTURII ȘI TRADIȚIILOR RROME 

EDUCATIE ȘI SĂNĂTATE ÎN COMUNITĂȚILE DE RROMI  

Scopul acțiunii: creşterea capacităţii elevilor de etnie rromă de a participa la activități, concursuri şi evenimente care promovează 

cultura și tradițiile rrome, manifestarea cultural-artistică inovativă în rândul elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar şi de a o promova ca o premisă a unei educaţii performante. 

Resursele umane implicate în procesul de incluziune a romilor, angajate în 
cadrul instituțiilor din județul DOLJ 

Profesori limba rromani  18 
Mediatori școlari 25 
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Obiectivul principal al acțiunii:  susținerea și promovarea culturii tradiționale în rândul comunităților de rromi cât şi în spaţiul cultural, 

prin sprijinirea creaţiei rrome, respectiv a artiştilor aparţinând minorităţii rrome, care s-au remarcat şi pot deveni astfel modele demne 

de urmat.            

Activități de promovare a culturii rrome desfășurate în două școli din Craiova, Școala Gimnazială ”Anton Pann” și Școala Gimnazială ”Ion 

Creangă”, pentru dobândirea şi dezvoltarea competenţelor cheie care să faciliteze creșterea stimei de sine a elevilor de etnie rromă și 

depășirea barierelor sociale cu care aceştia se confruntă.   

Mentorat cu elevi de etnie rromă. 

Întâlniri cu temă: incursiune în cultura, istoria și tradițiile rromilor. Am discutat despre importanța cunoașterii istoriei și a tradițiilor 

rrome, abordând teme precum: sclavia rromilor, robia și dezrobirea rromilor, neamurile de rromi. Semnificațiile portului tradițional și 

aspectele ce țin de diferite neamuri de rromi. Împreună cu elevii am desfășurat activități de cunoaștere a istoriei și culturii rrome. Elevii 

rromi au prezentat în cadrul unor emisiuni meșteșugurile specifice etniei rrome, portul tradițional, dar au discutat și despre istoria 

rromilor. 

EDUCAȚIE, PREVENȚIE ȘI PREGĂTIREA COMUNITĂȚILOR DE RROMI PRIVIND COVID 19  

Scop: Creșterea de stimă în comunitățile de rromi este un factor important care poate fi crescut prin exemple de personalități rrome 

naționale și internaționale, care ajută la dezvoltarea unei generații de rromi declarați, asumați și puternici. 

Obiective: 

 stimularea încrederii în propriile capacități și a stimei de sine în raport cu ceilalți, dar și cu sine însuși, prin promovarea istoriei a 

culturii și a tradițiilor rrome; 

 asumarea identității, prin promovarea personalităților rrome naționale și internaționale; 

Activitățile din cadrul acțiunii au fost desfășurate în aer liber în mijlocul comunităților cu rromi. 
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Dezbateri bazate pe dialog intercultural, asumarea identității și cunoașterea elementelor definitorii ale culturii rrome. Vizionare 

filmulețele educative: ”Ce vrei să te faci când vei fi mare”, ”Povestea lui Ilie” și ”Discriminarea rromilor”.  După vizionarea filmulețelor 

educative au fost inițiate discuții între copii, părinți pe tema rolul educației, combaterea discriminării și a stereotipurilor. 

GREŞELILE ISTORIEI POT LĂSA RĂNI, ÎNSA NU POT DISTRUGE UN POPOR!” - 2 AUGUST  -"ZIUA EUROPEANĂ DE COMEMORARE A 

HOLOCAUSTULUI ÎMPOTRIVA RROMILOR” organizată cu ocazia împlinirii a 77 de ani de la deportarea rromilor în Transnistria, la 

care au participat reprezentanți ai autorităților locale, județene, istorici, profesorii de limba rromani, mediatori școlari, directori ai 

școlilor cu pondere mare de rromi, reprezentanți ai APRPE, reprezentanți ai altor minorități naționale, supraviețuitori deportați în 

Transnistria, membrii ai comunității rrome din Dolj. 

 

CUNOȘTINȚELE ANULEAZĂ PREJUDECĂȚILE – SĂ FII RROM E MIȘTO! 
 
Scop: Îmbunătăţirea participării copiilor rromi la educaţie, stimularea continuării studiilor și asumarea identității, prin organizarea 
unor activități extrașcolar. 
 
𝐎𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞: 

 Stimularea participării copiilor romi la procesul educațional; 
 Creșterea stimei de sine și asumarea identitară; 
 Combaterea rasismului și a intoleranței; 
 Mobilizarea comunităților de romi în jurul propriilor interese; 
 Promovarea modelelor de succes (personalități de etnie rromă) 

Acțiune desfășurată în 9 comunități cu pondere mare de rromi, la care au participat peste 500 de elevi de etnie rromă. 
 
  



                                                                                                                                                                                          
  
 
 

Starea învățământului preuniversitar din județul Dolj 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2020-2021 

 
PROGRAME SOCIALE 

PROGRAMUL NAȚIONAL ”BANI DE LICEU”: Conform H.G. nr. 1488/2004, numărul beneficiarilor din cadrul Programului naţional 

„Bani de liceu” în anul şcolar 2020–2021 este de 1361. 

RECHIZITE ȘCOLARE: Conform O.M.E.C.T.S. nr. 4385/07.06.2012, în anul școlar 2020-2021 s-a distribuit către unitățile școlare un 

număr de 4820 pachete de rechizite școlare. 

PROGRAMUL EURO 200: Programul ”EURO 200” a început să fie aplicat în anul financiar 2004 conform Legii nr. 269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziționării de calculatoare.  În anul școlar 2020-2021 au  fost  490 beneficiari.  

PROGRAMUL ”BURSE PROFESIONALE”:  Număr total burse profesionale acordate în  unități școlare din învățământul profesional și 

tehnic: 2582 
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COMUNICAREA CU MASS – MEDIA 

    Comunicarea cu mass-media s-a realizat permanent prin interviuri, intervenţii televizate sau scrise. Pe site-ul instituției și pe 

pagina de Facebook s-a asigurat mediatizarea, în timp util, a evenimentelor organizate de ISJ Dolj, de unităţile de învăţământ din judeţul 

Dolj, ori de parteneri. 

      Pe parcursul anului şcolar 2020-2021 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.  

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. 

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 
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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.  

ISJ Dolj deține site–ul  www.isjdolj.ro și pagina de Facebook care asigură transparenţa în ceea ce priveşte personalul activitatea 

instituției, creându-se şi mediul propice culegerii oricăror informaţii de interes general necesar derulării activităţilor instructiv-

educative şi extracurriculare. 

  

 

http://www.isjdolj.ro/

