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SECȚIUNEA I 
                                                                                      CADRUL LEGISLATIV 

În anul școlar 2018-2019  activitatea din cadrul sistemului de învățământ preuniversitar din județul Dolj  s-a desfășurat  în baza unor 

documente legislative, documente ale Ministerului Educației Naționale, documente ISJ Dolj și documente europene, dintre care cele mai 

importante sunt următoarele: 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu toate modificările şi completările ulterioare;  
 O.M.E.N. nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019;  
 O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006;  
 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079/2016, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 privind aprobarea Statutului Elevului;  
 Regulamentul de inspecţie a unităților de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr.5547/2011;  
 O.M.E.N. nr. 4830/2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2019  
 Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată și completată prin Legea 29/2010  
 O.M.E.C.T. nr. 1409 /29.06.2007 de aprobare a strategiei M.E.C.T. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar;  
 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată 

prin O.M.E.N. nr.5485/2017; 
 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; 

 O.M.E.N. nr. 4802/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare a Programului ”Școală după școală”, aprobată prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5349/2011;  

 O.M.E.C.S. nr. 3400/2015 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin 
O.M.E.C.S. nr. 5530/2011;  

 O.M.E.C.T.S. nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic;  O.M.E.N. nr. 
4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind actele de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unitățile de învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 3844/2016;  

 Planul Managerial al I.S.J. Dolj pentru anul şcolar 2018-2019;  
 Graficul unic de inspecții, monitorizare și control al ISJ Dolj în anul școlar 2018-2019;  
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 Planificarea inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice semestrul I, II la toate disciplinele de învățământ. 
 Strategia dezvoltării învățământului doljean pentru perioada 2017-2021 
 Strategia „Europa 2020”;  
 Cadrul strategic național de referință ( C.S.N.R. ) 2007-2013  
 Concluziile Consiliului European privind rolul educației și formării în cadrul punerii în aplicare a strategiei Europa 2020/04.03.2011;  
  Raportul de activitate al Consiliului European şi al Comisiei pentru punerea în aplicare a programului de lucru „Educaţie şi formare 
profesională – 2010”;  

 “Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovării”, Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, 13 ianuarie 2008; 
 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009, privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale (“ET 2020”), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28.05.2009;  

 

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 



 

5 
 

 

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. 

PRIORITĂȚI ALE ACTIVITĂȚII I.S.J. DOLJ ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 -2019 

 Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaștere; 

 Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru practicarea managementului centrat pe unitatea de învățământ, bazat pe 

principiile asigurării egalității de șanse pentru toți beneficiarii direcți ai educației; 

 Dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare profesională din cadrul învăţământului profesional şi tehnic în vederea facilitării 

integrării elevilor pe piața muncii conform abilităților acestora și motivației lor intrinseci; 

 Optimizarea activităților de educație fizică și sport în vederea promovării unui stil de viață sănătos în rândul preșcolarilor și elevilor 

din județul Dolj; 

 Monitorizarea, prevenirea și reducerea absentelor, a părăsirii timpurii a sistemului de educație;  

 Asigurarea cadrului de siguranță a elevilor, diminuarea și prevenirea violenței în unitățile de învățământ;  

 Dezvoltarea parteneriatului educațional, scoală-părinți, administrația locală, comunitate, agenți economici; 
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ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII I.S.J. DOLJ ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

PUNCTE TARI 
 Personal didactic calificat cu o bună pregătire profesională/de specialitate; 

 Prezența elevilor capabili de performanţă la Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj; 

 Experienţa unităților școlare și a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj în implementarea proiectelor europene cu finanţare externă, 

nerambursabilă; 

 Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale şi internaţionale; 

 Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate 100% la examene; 

 Existenţa unor şcoli la nivelul judeţului care au beneficiat de dotarea laboratoarelor IT și tehnice  prin proiecte. 

 Implementarea învățământului profesional dual în unitățiile de învățământ din județ; 

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

 Eficacitatea organizării examenelor naționale, prin respectarea metodologiilor și procedurilor M.E.N. 

 Dotarea tuturor unităţilor şcolare cu câte o reţea de calculatoare şi un server şi conectarea acestora la INTERNET; 

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

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la examenele naționale; 

 Preocuparea personalului din învăţământ pentru inovare, pentru diseminare de bune practici, pentru publicarea de articole, participarea 

la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă; 

 Asigurarea unei comunicări eficiente cu unităţile şcolare, prin utilizarea site-ului ISJ; 

 Popularizarea activităţilor Inspectoratului Şcolar prin apariţii frecvente în presa mass – media locală şi naţională; 

 Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea unităţilor şcolare; 

 Număr relativ mare de acțiuni/proiecte/programe vizând grupurile dezavantajate; 

 Existența unui număr ridicat de cadre didactice membre în Corpul Național de Experți în Management Educațional  

  Existența unei rețele de profesori metodiști bine pregătiți din punct de vedere profesional, care completează în activități corpul de 

inspectori ai I. S. J. Dolj; 
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PUNCTE SLABE: 
 Existența unui număr mare de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

 Colaborarea slabă a părinţilor cu şcoala, în special în unităţile de învăţământ liceal şi în unităţile de învăţământ din mediul rural; 

 Absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar, în special în mediul rural; 

 Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la Examenele naţionale; 

 Prezenţa sporadică în şcoli a personalului calificat în consilierea copiilor cu nevoi speciale; 

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

 Număr mare de unități școlare cu predare simultană în mediul rural; 

OPORTUNITĂȚI 
 Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare; 

 Existenţa unui cadru legislativ specific în domeniul învăţământului; 

 Posibilitatea implicării în programe de cooperare naţionale şi internaţionale; 

 Existenţa multor surse de informare şi de formare a cadrelor didactice; 

 Existența unei baze de date cu mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit 

pe site-ul ISJ(RED) 

 Buna colaborare între Primăria Municipiului Craiova, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, I.S.J. şi C.C.D.; 

 Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 

 Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea unităţilor şcolare; 

 Găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea şi utilarea unităţilor prin contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice; 

 Existența cursurilor acreditate de formare profesională;  

 Rezultatele bune la examenul pentru obținerea definitivării în învățământ;  

 Existența unui mediu universitar deschis parteneriatelor și colaborărilor cu învățământul preunivesitar;  

 Asigurarea finanţării obligatorii de către comunităţile locale în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea 

infrastructurii sau a resursei umane; 

AMENINȚĂRI 
 Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra reţelei şcolare; 

 Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită 
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 atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională; 

 Posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar având în vedere creștere numărului de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate; 

 Existenţa predării în clase simultane; 
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SECȚIUNEA 2 

REȚEAUA ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI DOLJ  
 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU  P.J. 

 An școlar 2018 -2019 

Număr total de unități cu P.J. (fără I.S.J., C.C.D.,  C.J.R.A.E.,  C.S.S., Palatul Copiilor) 192 

Număr total de unități de învățământ cu P.J. (fără învățământ special ) 188 

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

Grădinițe 21 

Școli Gimnaziale 120 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 43 

Învățământ special 4 

Școli Profesionale 3 

Alte unități (I.S.J., C.C.D.,  C.J.R.A.E.,  C.S.S., Palatul Copiilor) 5 

Centrul de Excelență 1 

 

 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CU/FĂRĂ  P.J. 

 

Unități de învățământ An școlar 2018 -2019 

Număr total de unități 571 

 Număr total de unități cu P.J. 

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

192 

5 
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 Număr total de structuri arondate 367 

Număr de unități structuri arondate pe niveluri 

Grădinițe 242 

Școli Primare 78 

Școli Gimnaziale 47 

Licee /Colegii - 

 Cluburi ale copiilor 7 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR 
 An școlar 2018 -2019 

Număr total de unități cu P.J. 22 

Număr de unități ( cu P.J.) pe 

unități 

Grădinițe 6 

Școli Primare 1 

Școli Gimnaziale 2 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 2 

Școli Postliceale 11 

    

SITUAȚIA  UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU/FĂRĂ AUTORIZAȚII SANITARE AN ȘCOLAR 2018-2019 

Situația autorizațiilor 

sanitare 

Total Cu autorizație 

de 

funcționare 

Procent În curs de 

autorizare 

Unități școlare cu 

personalitate juridică 

192 88 90.57% 2 
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SITUAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU/FĂRĂAUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU - AN ȘCOLAR 2018-2019 

Calitatea clădirii cu destinația de învățământ 

Autorizată Neautorizată Nu face obiectul autorizării 

109 52 716 

 

EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 
 

Situaţia efectivelor şcolare în anul şcolar 2018-2019 se prezintă astfel: 

În  anului şcolar 2018-2019, numărul elevilor din învăţământul de masă a fost de 89256 elevi, dintre care în cadrul învăţământului 

primar 27137. Pentru învăţământul liceal s-a înregistrat un număr de 20225 elevi, iar la nivelul învăţământului gimnazial au fost 20458 elevi.  

În ceea ce priveşte învăţământul special, cei mai mulţi elevi au fost în învăţământul gimnazial  176.  

Numărul elevilor din învăţământul primar a fost de 160 elevi, cei mai puţini elevi fiind înregistraţi în cadrul învăţământului postliceal 

30.  

În învăţământul profesional de stat (masă şi special), la nivelul anului şcolar 2018-2019, au fost înscrişi 2540 elevi.  

Numărul total al elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018-2019, a fost de 89852 elevi.  

 
Populaţia şcolară-număr elevi din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2018-2019 

  

 

 

 

 
 

Forma de învăţământ  
 

Învăţământ de masă  
 

Învăţământ special  
 

Total  
 

Învățământ preşcolar  
 

16067 34 16101 

Învăţământ primar  
 

27137 160 27297 
Învăţământ gimnazial  
 

20458 176 20634 
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Învăţământ liceal  
 

20225 113 20338 

Învăţământ profesional  
 

2457 83 2540 

Învăţământ postliceal  
 

2912 30 2942 

TOTAL 89256 596 89852 
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SECȚIUNEA 3 

MANAGEMENTUL  RESURSELOR UMANE 

Resursele umane în contextual descentralizării învățământului preuniversitar – indicatori de eficacitate 

În învățământul preuniversitar din județul Dolj în anul școlar 2018-2019 au fost cuprinse în categoriile personal didactic, personal 

didactic auxiliar și personal nedidactic un număr de 8963,00 posturi (față de 9116 posturi în anul școlar 2017-2018) din care:  

5918,75 în mediul urban și  

3044,25 în mediul rural 

Personalul didactic 

Numărul total de posturi didactice pe cele trei forme de finanțare (Consiliul Local, Consiliul Județean și Ministerul Educației Naționale) este de 

6496 din care: 

4179,75 în mediul urban  

2316,25 în mediul rural. 

Personalul didactic auxiliar 

Numărul total de posturi pentru personalul didactic auxiliar pe cele trei forme de finanțare (Consiliul Local, Consiliul Județean și Ministerul 

Educației Naționale) este de 797,00 din care: 

512 în mediul urban  

285 în mediul rural 

Personalul nedidactic 

Numărul total de posturi pentru personalul nedidactic pe cele trei forme de finanțare (Consiliul Local, Consiliul Județean și Ministerul Educației 

Naționale) este de 1670 din care 

1227 în mediul urban  

443 în mediul rural. 

Aspecte legate de acoperirea cu personal didactic la anumite discipline 

La nivelul județului Dolj există un grad mare de acoperire al posturilor didactice cu cadre didactice titulare (87,99%) majoritatea 

posturilor vacante existente fiind acoperite cu cadre didactice calificate (candidați cu nota la concursul unic de ocupare al posturilor din 

învățământul preuniversitar). 
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Discipline unde se înregistrează un număr deficitar de cadre didactice sunt : Educație plastică, Educație muzicală, Muzică instrumentală 

(vocațional arte) și Limba rromani. 

Catedrele de muzică instrumentală (vocațional arte) sunt ocupate de către personalul didactic asociat angajat al Filaromicii Oltenia, iar 

la limba rromani anual se susține concurs pentru necalificați pentru ocuparea acestor catedre. 

Cadrul legislativ pentru încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 2019-2020: 

- Legea Nr. 1/2011 Legea Educatiei Nationale, cu modificările și completările ulterioare 

- Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, 

anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 

- Ordinul MEN nr. 3866/2019 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic  

Etapele de mobilitate ale personalului didactic parcurse : 

1) Constituirea comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului școlar 

general:  4 ianuarie 2019  

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

 Au fost revizuite un număr de 44 decizii de repartizare conform art. 19 - schimbare denumire unitate 

/ disciplina nu se regaseste in Centralizator 

3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a 

normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor 

cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru anul școlar 2019-2020:  

 Au fost revizuite un număr de 36 decizii de întregire a normei didactice.  

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

Dupa constituirea normelor titularilor au fost introduse in aplicatia TITULARIZARE 2019 un numar de 1185 coduri cuprinzând 

posturi/catedre/ore: 

  Posturi/catedre/fractiuni ore vacante:   834 

  Posturi/catedre/fractiuni ore rezervate:   351 

   din care 

  Posturi/catedre complete, vacante, viabile 4 ani:  98 
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4) Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2019 și se menține în activitate ca 

titular în anul școlar 2019-2020, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2019: 

  Număr de pensionabili la 01.09.2017 :   263 

  Număr de cereri pentru continuarea activitatii:  45 

  Număr de cereri aprobate/avizate:   41  

5) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul  Numar de candidati pentru 

completarea normei:                                                         97 

 Numar de candidați rezolvați pe perioada determinată:  67 

 Numar de candidați rezolvați pe perioada nedeterminată: 30 

6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin 

desființarea unor unități de învățământ:  

 Numar de candidați pentru restrângere de activitate:  54 candidati  

Soluționarea solicitărilor de transfer în ședință de repartizare: 

Restrangere de activitate solutionata prin transfer consimtit intre unitatile de invatamant  18 

Restrangere de activitate solutionata prin repartizare in sedinta publica      8 

Detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata    28 

7) Modificarea contractului individual de muncă din perioadă determinate de un an, în contract de muncă individual pe perioada 

postului/catedrei 

 Număr de candidați care au depus dosare în vederea modificării duratei contractului de muncă și au fost soluționați: 55 

 

8) Pretransferarea personalului didactic titular in baza acordurilor consimtite: 

 Număr de candidați:         187 

 Număr de candidați pretransferați in baza acordurilor:    77 

 Număr de candidați pretransferați prin schimb consimțit:       21 

9) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie şi solicită reîncadrarea 

în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei  

 Număr de cereri pentru continuarea activitatii:     2 
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 Număr de cereri aprobate/avizate:       1  

10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, pentru cadrele didactice care au dobândit cel 

puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte), conform prevederilor art. 61 din Metodologie: 

 Număr de cereri pentru prelungirea activității:    248 

 Număr de solicitanți pentru care a fost operată prelungireaț:  79  

11) În anul școlar 2018-2019, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la OMEN Nr.  5485/13.11.2017,  au fost repartizați în ședințele Comisiei paritare 

de la nivelul județului Dolj din 02 octombrie 2018, 13 noiembrie 2018, 4 ianuarie 2019, 8 mai 2019, 11 iulie 2019 un număr de 392 candidați 

astfel: 

 18 cadre didactice repartizate prin schimb consimțit  

 47 cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului  

 10 cadre didactice repartizate prin detașare la cerere  

 236 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2018  

 81 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2012-2017  

12) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 

2018:  

 Număr de centre de examen:         4 

Liceul „Matei Basarab” Craiova 

 

Liceul Teoretic „Henri Coanda” Craiova 

Liceul „Traian Vuia” Craiova 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

Număr de posturi/catedre/ore afișate pentru concurs:      729 

 Din care:  posturi/catedre complete:         251 

   posturi/catedre titularizabile:       30 

Numar de candidati înscriși la concurs:        970 
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Conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-

2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, au fost susținute următoarele ședințe de repatizare: 

Miercuri, 31 iulie 2019, ședința de repartizare pentru candidaţii cu media de repartizare minimum 7 (şapte), pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Au fost repartizate un număr 

de 7 cadre didactice. 

Joi, 01 august 2019, ședința de repartizare pentru cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată prin 

completarea normei didactice pe perioadă determinată sau prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată/ 

candidaţii cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de 

repartizare minimum 7 (şapte). Au fost repartizate un număr de 11 cadre didactice. 

În ședințele de repartizare din 22, 23 și 26 august au fost repartizate, pentru anul școlar 2019-2020, 578 de cadre didactice după cum 

urmează: 

6  cadre didactice repartizate prin completarea normei didactice; 

3  cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului pentru restrangere nesoluționată; 

203  cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului; 

33  cadre didactice repartizate prin detașare la cerere; 

119  cadre didactice repartizate pe perioada determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2019; 

56   cadre didactice repartizate pe perioada determinată în baza notei la concursurile din sesiunile 2018-2013; 

 

149  cadre didactice repartizate pentru prelungirea contractului de muncă, în baza notei peste 7 la concurs și gradul didactic definitiv; 

9  cadre didactice repartizate pentru prelungirea contractului de munca, în baza notei peste 5 la concurs; 
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SECȚIUNEA 4 

MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

Obiective  și direcții de desfășurare a activității acestui departament: 

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 prin aplicarea inspecției generale; 

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: 

Planul  Managerial  a fost elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ și în concordanță cu noile cerinţe ale 

integrării învățământului preuniversitar românesc în Spaţiul European al învățământului în 2019. Pentru realizarea unui plan managerial 

realist s-a realizat o diagnoză mediului intern şi extern prin implicarea tuturor factorilor implicați în educație. 

În semestrul I al anului școlar 2018-2019 Cercurile metodice ale directorilor de unități de învățământ s-au desfășurat în 6 locații și au avut 

ca teme propuse dezbaterii: 

1. Marketing educațional si promovarea imaginii școlii - Starea de fapt a funcționalității site-urilor unităților școlare din județ, promovarea 

imaginii scolii prin simboluri şi cultură organizațională. 
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2. Evaluarea externă a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Exemple de bune practici.  

3. Temă la alegere – în funcție de specificul unităților de învățământ (învățământ preșcolar, gimnazial și liceal) 

În semestrul al II-ea al anului școlar 2018-2019 tema principală supusă dezbaterii a fost ,,EDUCAȚIA NE UNEȘTE " - viziune asupra viitorului 

educației în România la care s-au adăugat teme la alegere. 

Ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru anul 2018-2019: 

În anul școlar 2018-2019  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; 

Funcţiile de conducere rămase vacante ( 16 funcții de director și 11 funcții de director adjunct) au fost ocupate în conformitate cu 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizia inspectorului şcolar general, conform 

hotărîrii Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Județean Dolj. 

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, seria a 14-a   

În perioada 15 aprilie-10 iunie 2019 s-a desfășurat concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți 

în managementul educațional, seria a 14-a, conform Calendarului aprobat prin O.M.E.N. nr.3860/04.04.2019.  

Numărul de locuri scoase la concurs a fost 100, în conformitate cu art.19, alin.(1) din 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. S-au înscris în aplicația informatică un număr de  

47 de candidați, au fost depuse 38 de dosare și au fost declarați admiși 38 de candidați. În prezent, în corpul  național de experți în management 

educațional, la nivelul județului Dolj există un nr. de 1124 cadre didactice admise. 
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SECȚIUNEA 5 
 

CURRICULUM, INSPECȚIE ȘCOLARĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ 

    Activitatea de inspecție școlară, ca principală formă de îndrumare, control 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 și a graficelor de monitorizare şi control 

întocmite pentru semestrele I și II, an școlar 2018-2019,  aprobate în ședințele consiliului de administrație al I.Ș.J. Dolj.    

La întocmirea graficelor de monitorizare și control s-a ţinut cont de următoarele criterii: 

 Monitorizarea și consilierea unităţilor şcolare în care au fost obţinute rezultate nesatisfăcătoare la examenele de Evaluare Naţională şi 

Bacalaureat 2019;  

 Consilierea metodico-științifică a cadrelor didactice debutante, a celor cu performanțe scăzute în activitatea didactică, a metodiștilor pe 

discipline de învățământ, precum și a directorilor unităților de învățământ;  

 Ritmicitatea cu care trebuie să se desfăşoare inspecţia şcolară generală;  

 Disfuncționalități în activitatea managerială la nivelul unităților de învățământ – relaționarea la nivelul colectivului didactic, eficiența 

activității echipei manageriale, sesizări și reclamații, etc.;  

 Cunoaşterea şi prezentarea în unităţile şcolare a legislaţiei în vigoare, a procedurilor operaţionale elaborate la nivelul I.S.J,Dolj a 

metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale - de Evaluare Naţională, de Admitere şi Bacalaureat, a 

competenţelor profesionale în anul şcolar 2018-2019, alte documente legislative din domeniu;  

 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ TEMATICĂ 

Număr de inspecții tematice desfășurate: 5 
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OBIECTIVE VIZATE :    

 respectarea legislaţiei  cu privire la încheierea situaţiei şcolare  la sfârșitul semestrului I respectiv semestrului al II lea(corectitudinea 

completării cataloagelor, registrelor matricole, încheierii mediilor semestriale şi stabilirii notelor la purtare, verificarea notării 

ritmice). 

 verificarea  planului de măsuri de remediere a absenteismului. 

 existența centralizărilor elevilor cu : CES, părinți plecați în străinătate și copii aflați în centrele de protecție socială. 

 existența modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare și a graficului activităților suplimentare pentru elevii capabili 

de performanță. 

 verificarea moduluide acordare a burselor si rechizitelor școlare 

  existența proceselor-verbale ale ședintelor consiliilor profesorale de prelucrare a metodologiilor de organizare desfășurare a 

examenelor naționale în anul școlar 2018-2019 

  dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică  

 monitorizarea desfășurării Programului Școala după școală 

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

 pregătirea logistică a unităților de învățământ pentru examenele nationale 

 identificarea altor probleme cu care se confruntă unitatea școlară. 

 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ GENERALĂ 

Număr de inspecții școlare generale desfășurate: 23 

Cele 23 de inspecţii şcolare generale s-au desfășurat la: un colegiu național, 5 licee, 1 liceu tehnologic, un centru de educație 

incluzivă, o școală gimnazială specială, o școală particulară, o școală profesională și 12 școli gimnaziale. 

Monitorizarea și consilierea unităților de învățământ, în urma inspecțiilor generale, a vizat în special  următoarele aspecte:  

- flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

- crearea unui mediu favorabil învățării; 
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- dezvoltarea învățării diferențiate a copiilor în vederea creșterii performanțelor școlare, dezvoltării lor pe plan intelectual, social, afectiv 

și psihomotric; 

- îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru copii; 

- folosirea tehnicilor de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici; 

- dozarea sarcinilor de lucru; 

- adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană, precum şi la preocupările, interesele şi aptitudinile elevului; 

- asigurarea caracterului practic-aplicativ al cunoştinţelor. 

FINALITĂŢI  ALE  INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 

 evaluarea activităţii unităților de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;  

 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităților de învăţământ preuniversitar cu 

legislaţia învăţământului în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, 

comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;  

 consilierea și sprijinirea unităților de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru 

îmbunătăţirea propriei activităţi; 

 sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a acestora fată de educaţia pe care Ie-o 

furnizează şcoala; 

 eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; promovarea autoevaluării în rândul cadrelor didactice şi a directorilor unităţilor de 

învăţământ, în vederea îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-educativ şi atingerii standardelor de calitate; 

INSPECŢIA ȘCOLARĂ DE REVENIRE  

Număr de inspecții de revenire desfășurate: 25 

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

inspecțiilor școlare generale, realizate astfel: 

- 13 inspecții de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii școlare generale în semestrul  I al anului școlar 2017/2018; 

 

- 12 inspecţii de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii școlare generale în semestrul  I, al anului școlar 2018/2019. 

INSPECŢIA  ȘCOLARĂ DE SPECIALITATE 

Număr de inspecții de specialitate efectuate: 36 
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OBIECTIVE VIZATE: 

 calitatea activităţii didactice în raport cu beneficiarii primari ai educaţiei -antrepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.  

 evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului 

modern bazat pe competenţe 

 evaluarea/consilierea competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de învăţare diferenţiată. 

 evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în cadrul activităților de predare-

învățare. 

 consilierea cadrelor didactice în vedrea diversificării  ofertei curriculare de cursuri opționale. 

 consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră. 

 

          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; 

 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 abilităţile practice ale elevilor.  
 Orientarea actului educaţional către utilizarea noilor tehnologii informaţionale.  
 Asigurarea caracterului interdisciplinar și transdisciplinar al cunoștințelor și explicarea utilității cunoștințelor pentru viața 

cotidiană.  
 Pregătirea de specialitate a cadrelor didactice, preocupările lor pentru dezvoltare reflectate în conținuturile lecțiilor.  

 
MONITORIZAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE 

Număr de unități școlare evaluate:14 

Calitatea educației din unitățile de învățământ a fost evaluată prin raportarea la standardele reglementate de legislația privind 

asigurarea calității de către evaluatori ARACIP, asistați de observatori ai I.Ș.J. Dolj, prin care a fost evaluat nivelul de realizare a indicatorilor 

de calitate. 
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Totodată, unitățile de învățământ din județul Dolj au fost consiliate  cu privire la cadrul legal al asigurării calităţii, la procesele prin care 

se realizează asigurarea calităţii, noţiunile generale despre evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei, metodologia de evaluare 

externă periodică, ARACIP, documentaţia în vederea declanşării procedurii de evaluare externă periodică, lista de dovezi/evidenţe care să 

demonstreze calificativul stabilit la autoevaluare, fişa procesului de evaluare externă priodică, standardele specifice de calitate, etc.  

Au fost evaluate 14 unități de învățământ, din care: 5 grădinițe, 2 licee, 1 liceu tehnologic, 2 colegii și 4 școli postliceale. 
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SECȚIUNEA 6 

REZULTATELE ELEVILOR  

REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE 2018 - 2019 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 
Examenul de Evaluare Națională 2019 s- a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 

și ale O.M.E.N. nr. 4813/29.08.2018. 

          La nivelul județului Dolj au fost constituite 155 de centre de examen și un centru zonal de evaluare.   

Date statistice: 

Număr de elevi înscriși: 4533 

Procent de prezență:  93% 

5 unita t i s colare au obt inut un procent de promovabilitate de 100%: S coala Gimnaziala  ”Marin Sorescu” Bulzes ti, S coala Gimnaziala  ”Mircea 

Eliade” Craiova, S coala Gimnaziala  Bucova t , S coala Gimnaziala  Particulara  Ethos, S coala Gimnaziala  Terpezit a;  

20 unita t i s colare au obt inut un procent de promovabilitate î ntre 90-100% 

15 unita t i s colare au obt inut un procent de promovabilitate î ntre 0-20% 

98 unita t i s colare au obt inut un procent de promovabilitate peste 50%. 

Procent de promovabilitate la Examenul de Evaluare Națională 2019 – 71,19% (față de 71,09%, înainte de contestații). 

Procent promovabilitate 

anul 2017 

Procent promovabilitate 

anul 2018 

Procent promovabilitate 

anul 2019 

                            70,11%.                                68,90%.                    71,19 %. 

 

Elevi din județul Dolj care au obţinut media 10 (zece) la examenul de Evaluare Națională 2019: 31 elevi 

CONCLUZII EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019 

 asigurarea dotării unităților de învățământ în care s-au susținut probele scrise și a centrelor zonale de evaluare, după caz, cu un 

număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, telefon și fax, conexiune la internet, consumabile; 
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 dotarea cu camere de supraveghere audio-video funcționale a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care s-au desfășurat 

probele pentru Evaluarea Națională, a sălilor în care au fost descărcate subiectele și a sălilor în care s-a făcut evaluarea lucrărilor, 

în sălile de depozitare a bagajelor;  

 informarea părinților elevilor cu privire la: metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, procedura pentru 

asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu C.E.S., precum și aprobarea măsurilor speciale de asigurare a șanselor 

pentru elevii cu C.E.S.,  

 monitorizarea centrelor de examen/de evaluare prin intermediul inspectorilor școlari delegați;  

 asigurarea resursei umane pentru centrele de examen şi pentru centrele zonale de evaluare;  

 

BACALAUREAT 2019 
           La nivelul județului Dolj, examenul de Bacalaureat 2019, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.M.E.N. 4830/2018- privind 

organizarea si desfășurarea examenului de bacalaureat național-2019. 

          În sesiunea iunie-iulie 2019, la nivelul județului Dolj au fost constituite 15 centre de examen, un centru zonal de evaluare și un 

centru regional de contestații. 

         Număr de candidați înscriși: 4428 

         Procent de prezență: 93% 

        Situația  candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2019, după contestații 

 

Înscriși Prezenți Absenți Eliminați Nepromovați Promovați Procent 

4428 4120  30 5 1363 2752 66,80% 

        Număr de elevi care au obținut media 10: 4 

 

        Număr de unități cu promovabilitate 100%: 2 

Procent promovabilitate 

 2019 

66,80% 
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În judeţul Dolj, în cadrul proiectului „De la învăţământul bilingv către filierele francofone”, sunt cooptate două unităţi şcolare de 

prestigiu unde  limba franceză este studiată şi în clase cu regim bilingv (câte o clasă pe serie), respectiv Colegiul Naţional „Carol I” şi 

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

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 
obţinuser

ă 
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 
„bacalaure
at bilingv 

francofon” 

Nivel 
B2 

Nivel 
B1 

Nivel 
A2 

Nivel 
A1 

Colegiul Naţional „Carol I” 
CRAIOVA 

26 8 5 3 - - - 8 8 

Colegiul Naţional „Elena 
Cuza” CRAIOVA 

24 16 16 - - - - 16 9 

T O T A L 50 24 21 3 - - - 24 17 

 

 

  

      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. 

Situaţia numerică a candidaţilor înscrişi 
 

Unitatea 
şcolară 

Nr. elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
absenţi la 
proba de 

evaluare a 
competenţelor 

Nr. elevi participanţi la proba de 
evaluare a competenţelor 

lingvistice – limba spaniolă care 
au obţinut: 

Nr. elevi 
participanţi la 

proba de Cultură 
şi Civilizaţie 
spaniolă 

Nr. elevi care au 
obţinut diploma 
de bacalaureat 

spaniol Nivel 
B2 

Nive
l B1 

Nivel 
A2 

Nivel 
A1 

Colegiul 
Naţional 
„Carol I” 
CRAIOVA 

3 0 2 1 - - 2 2 
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  În sesiunea august-septembrie 2019, la nivelul județului Dolj au fost constituite 3 centre de examen și un centru zonal de evaluare. 

        Număr de candidați înscriși: 1300 

        Procent de promovabilitate: 34,75% 

REZULTATE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE 

 

TOTAL: 199 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nr. 

crt. 

Olimpiade și 

concursuri 

PREMIUL I PREMIUL II PREMIUL III MENȚIUNE PREMIU 

SPECIAL 

1. Olimpiade naționale 

și internaționale  

19 24 16 74 66 

CLASAMENT/TIP  PREMIU 
 

2019 
                
                2018 

          
            2017 

Locul 1 19 18 12 

Locul 2 24 18 14 

Locul 3 16 13 13 

Mențiuni 74 88 44 

Premii speciale 66 21 39 

Total: 199          160 124 
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SECȚIUNEA 7 
 

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 metodologiiilor 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 in 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; 
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 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;  

 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 (promovabilitate de  80,98 %); 

 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 2018-2019 

GRADUL DIDACTIC FUNCŢIA DIDACTICĂ NR. CADRE DIDACTICE 

 

DEFINITIVAT 2019 

 

Cadre didactice ÎNSCRISE INIȚIAL 196 

 

Cadre didactice validate pt. susținerea probei scrise 188 

Cadre didactice prezente la proba scrisă 183 
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Cadre didactice retrase de la proba scrisă 20 

Care didactice care au predat lucrarea spre evaluare 163 

Cadre didactice care au obținut definitivatul 
 

132(80,98%) 

GRAD DIDACTIC II Cadre didactice 322 

seria 2021 (înscriși cu 

cerere) 
Cadre didactice 127 

seria 2020 (înscriși cu 

dosar) 
Cadre didactice 94 

seria 2019 -validați pentru 

proba scrisa 
Cadre didactice 101 

GRAD DIDACTIC I Cadre didactice 560 

seria 2022 (înscriși cu 

cerere) 
Cadre didactice 120 

seria 2021 (înscriși cu 

dosar) 
Cadre didactice 112 

seria 2020 (înscriși cu 

dosar) 
Cadre didactice 148 

seria 2019  Cadre didactice 180 

acordat pe baza titlului 

științific de doctor  
Cadre didactice 1 

ECHIVALĂRI PE BAZĂ DE 

ECTS/SECT 
Cadre didactice - 

ECHIVALĂRI  STUDII ÎN 

CREDITE TRANSFERABILE 
Cadre didactice 283 
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ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ. ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC DOLJ 

 
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar din județul Dolj - 

rolul C.C.D. Dolj 

Casa Corpului Didactic este principalul furnizor de formare continuă din judetul Dolj a carei misiune este de a asigura cadrul pentru 

dezvoltarea personală și profesională a personalului din învatamantul preuniversitar, de a promova inovatia printr-o atentie marita acordata 

implementarii noilor politici educationale si prin cresterea calitatii programelor de formare continua adresate personalului didactic si didactic 

auxiliar. 

În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic a urmărit  formarea continuă a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar 

printr-o oferta variată de cursuri si crearea unui climat de muncă stimulativ prin aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de M.E.N., 

în vederea facilitării dezvoltarii personale și profesionale. Au fost organizate 77 programe de formare continuă (72 organizate în mediu urban 

și 5 în mediul rural) la care au participat 4234 de cadre didactice din care 2643 participanți sunt din mediul rural și 1591 din mediul urban. 

În anul școlar 2018- 2019, oferta de formare a C.C.D. Dolj a cuprins 6 programe de formare acreditate M.E.N. din care trei au avut ca 

furnizor C.C.D. Dolj, celelalte având alți furnizori şi 129 programe de formare avizate de M.E.N. 

 De asemenea, pentru a veni în sprijinul profesorilor debutanți, a fost organizat Cursul pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii 

examenului național de definitivare în învățământ la care au participat 188 de profesori debutanți și, de asemenea, programe pentru pregătirea 

cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante, la 

care au participat 970 de cadre didactice. 

Casa Corpului Didactic Dolj asigură locația de formare în cadrul proiectului POCU: CRED 118327 - Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți – al cărui obiectiv vizează formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea integrării noului 

curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial (asigurarea accesului la învățământ primar și 

gimnazial de calitate pentru toți elevii) 

Activităţile de perfecţionare au fost proiectate conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, metodice şi 

culturale din unităţile de învăţământ ale judeţului Dolj. A fost realizat Calendarul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate  

la nivel judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional în anul şcolar 2018-2019 care a cuprins 209 de activităţi, din care s-au realizat 195, 

la care au participat peste 9.000 de cadre didactice.  
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Filiale:  C.C.D. (Băilești - Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Segarcea - Liceul Tehnologic "Horia Vintilă", Filiași - Școala Gimnazială Filiași, 

Calafat - Școala Gimnazială "Ghe. Brăescu", Călărași – L. T. "Petre Baniță"). 

 În județul Dolj, în anul școlar 2018-2019 există 33 Centre de documentare şi informare (8 cadre didactice - personal didactic pe 

posturi de profesori documentariști, 11 personal didactic auxiliar (bibliotecari), 14 cadre didactice voluntare/plata cu ora/fracțiune de normă 

de bibliotecar – care au responsabilitatea CDI funcționale sau în curs de amenajare). 

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT -  SESIUNEA  IULIE 2019 - 

DATE STATISTICE PRIVIND CANDIDAȚII 

 Număr candidați înscriși și validați (cu drept de participare la examenul de definitivare în învățământ): 188 

 Număr discipline de examen: 36 

 Număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul examenului: 183, respectiv 97,34%. 

 Număr candidați retrași în timpul probei scrise: 20, din care 20 din motive personale și 0 din motive medicale 

 Număr candidați eliminați de la proba scrisă: 0 

 Număr teze predate: 163/35 discipline de examen 

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII 

 Număr candidați promovați:127, respectiv 77,91% 

 Număr candidați care au depus contestație: 32, respectiv 19,63% 

 Număr contestații admise: 6 

REZULATE  FINALE DUPĂ CONTESTAȚII 

 Număr candidați promovați: 132, respectiv 80,98% 

 Număr candidați nepromovați: 31 

 PROCENT PROMOVABILITATE: 80,98 % 
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        Evoluția promovabilității:  

Sesiunea Număr de candidați 

promovați 

Promovabilitate 

2016 98 76,52 % 

2017 79 71,17 % 

2018 141 84,43 % 

2019 132 80,98 % 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

SECȚIUNEA 8 
 

EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
 

În anul școlar 2018-2019, activitatea departamentului Educație Permanentă și Activități Extrașcolare a fost centrată pe  

asigurarea cadrului metodologic privind organizarea și desfășurarea activităților metodico-științifice specifice, organizarea concursurilor 

școlare din domeniul disciplinei, elaborarea și implementarea de parteneriate educaționale cu caracter educativ la nivelul unităților de 

învățământ din rețeaua școlară, organizarea de cercuri pedagogice, sesiuni de comunicări științifice și simpozioane, acțiuni de reprezentare a 

I.S.J. Dolj, îndrumarea, controlul și evaluarea activităților educative derulate la nivelul unităților de învățământ prin intermediul inspecției 

școlare, dezvoltarea rețelei de parteneriate cu organizațiile și instituțiile implicate în organizarea activităților extrașcolare. 

         ANALIZA SWOT:  
  Puncte Tari :  

 Existența parteneriatelor cu factorii educaționali comunitari, instituții, descentralizate, instituții conexe ale M.E.N. (C. C. D. Dolj, 

C.J.A.P./C.J.R.A.E., Palatul Copiilor), structuri asociative de tineret (Consiliul Județean al Elevilor)  

 Existența unor instituții de cultură : Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Casa de Cultură ,,Traian Demetrescu”, Liceul de Artă ,,Marin 

Sorescu,, Filarmonica de Stat ,,Oltenia,,  

 Implementarea unor viziuni unitare asupra activităților educative școlare și extraşcolare particularizate la specificul fiecăreia dintre 

unitățile de învățămant  

 Derularea consecventă a unor proiecte educative proprii sau ale M.E.N., de mare impact în randul comunităților locale. Ex. Concursul 

Național ,,Împreună”, Concursul Național de creație literară ,,Poezie și paint ,,Doină, doină”, Concursul Național ,,Basmele Reginei Maria 

,, Festivalul Național de dansuri ,,Oltenia dansează,, Concursul Național folclor pentru elevi ,,Maria Tănase,, Concurs Național ,,Tinere 

condeie”, Concursul Naţional ,,Cu viaţa mea apăr viaţa”, Concursul Naţional Proiecte de Mediu,  

Concursul Naţional ,,Europa mai aproape de noi”, Olimpiada Naţional de Meşteşuguri Artistice Tradiţionale, Concursul Național ,,ŞTIU 

SI APLIC”-Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte pe băncile şcolii, Concursului Naţional pe teme de protecţia consumatorilor  

,,Alege! Este dreptul tău!” etc. )  
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 Derularea, în toate unitățile de învățămant a programelor de prevenire și combatere a delicvenței juvenile, traficului și consumului de 

droguri și a altor sunbstanțe nocive, abandonului și a absenteismului școlar, traficului de ființe umane.  

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative;  

 Reţea funcţională de coordonare a activităţilor informale, formale si non-formale:  

 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul fiecărei clase şi unităţi de învăţământ;  

 Existenta instituţiilor specializate în educatia non-formală; Palatul Copiilor si structurile din judet;  

 Modalităţi alternative de petrecere al timpului liber prin activităţile derulate, pe tot parcursul anului, în Palatul Copiilor şi structurile 

din judet ; 

 Existenţa ofertelor educaţionale extraşcolare în toate unităţile de învăţământ, în Palatul Copiilor si structurile din judet; 

 Finalitatea proiectelor şi programelor educative  prin participarea la competiţii judeţene, interjudetene, naţionale şi internaţionale; 

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi societate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, 

festivaluri, concursuri, competiţii, expozitii tematice,  emisiuni TV.);  

 Transferul de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev utilizate în cadrul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în 

vederea ridicării calităţii şi eficienţei actului educaţional;  

 Consiliul Elevilor este activ desfăşurând şi participând la diferite proiecte. 

Puncte Slabe  

 Existența unui număr de elevi proveniți din medii sociale defavorizate, care participă cu dificultate la unele activități  

 Formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului diriginte (mai ales în ce privește observarea consecventă a 

elevului și completarea fișei psihopedagogice cu date privind dezvoltarea complexă și activitățile extrașcolare la care participă elevul). 

 Dezinteresul pentru realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor extrabugetare;  

OPORTUNITĂȚI 

 Crearea obișnuinței lucrului pe proiect și a muncii în echipă ;  

 Asociațiile și campaniile O.N.G.-urilor, pe tematici educative, în număr tot mai mare în ultimii cinci ani, profilate pe specificitățile de 

risc ale județului nostru: abandonul școlar, prevenirea HIV SIDA; prevenirea consumului de substanțe interzise, traficul de persoane 

promovarea drepturilor copilului/omului ;  

 Existenţa consiliilor școlare ale elevilor și Consiliul Județean al Elevilor în unităţile de învăţământ liceal.  
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 Nunărul mare de cadre didactice din județul nostru incluse în programe de formare pe tematici educative (Educație pentru sănătate, 

Consiliere și Orientare, Educația pentru Cetățenie Democratică )  

 Disponibilitatea tot mai mare de colaborare cu sistemul de învățămant și instituțiilor societății civile și celor descentralizate ;  

 Implicarea în activităţile educative primăriile şi a părinţilor.  

 Valorificarea parteneriatului educaţional în zona formării profesionalizate pe diferite tipuri de educaţie complementară;  

 Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală pentru învăţământul liceal;  

 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;  

 Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;  

  AMENINȚĂRI  

 Părăsirea sistemului din cazul lipsei de atractivitate și pentru carieră, de către unii consilieri educativi care au urmat unul sau mai 

multe cursuri de perfecționare în domeniul educativ  

 Existenţa fenomenelor negative, precum absenteismului și abandonul școlar, sau al ,,copierii,, de către elevi, a unor pseudo-modele de 

comportament;  

 Creșterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i pe copii de supravegherea părintească. 

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;  

 Implicarea inegală şi în salturi a cadrelor didactice;  

 ,,Oferta” negativă a străzii, a altor medii de influenţă; 

 

CONCURSURILE CUPRINSE IN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

         Număr total concursuri cuprinse în CAE: 353 

Calendarul Activităţilor Extraşcolare Naţionale şi Internaţionale (CAEN )= 5 

Calendarul Activităţilor Extraşcolare Interjudeţene şi Regionale (CAEIR) = 146 

Calendarul Activităţilor Extraşcolare Judeţene (CAEJ) = 202 
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  REZULTATE OBȚINUTE  LA CONCURSURILE ŞI OLIMPIADELE EXTRAŞCOLARE  NAŢIONALE 

Nr. 
crt. 

Denumirea concursului Premiul I 
 

Premiul II Premiul III Menţiune 

1. Olimpiada Naţională „Meşteşuguri 

Artistice Tradiţionale” 

2 3 1  

2. Concursul Naţional de Reviste şcolare 1    

3. Concursul Naţional ,,Tinere condeie” 2  1 2 

  

PROGRAMUL ,,ŞCOALA ALTFEL!” ÎN  UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL DOLJ – AN ȘCOLAR 2018-

2019 

 În anul şcolar 2018 - 2019, în unităţile de învăţământ preuniversitar s-a desfăşurat săptămâna  dedicată activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare ”Şcoala altfel!”, această săptămână fiind o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut de către 

elevi. Fără presiunea unui clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în unanimitate de săptămâna „altfel”, având 

astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi de a consolida relaţia cu aceştia. 

În această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, programul „Școala altfel!” 

desfășurându-se după un orar special, în funcţie de durata activităţilor. 

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor preșcolarilor/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor 

și preocupărilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național 

și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte non-formale. 
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În programul „Școala altfel!”, a fost elaborat în colaborare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din fiecare unitate de învățământ, 

incluzând toţi copiii și toate cadrele didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Dolj. 

  CONȚINUTUL ȘI ORGANIZAREA PROGRAMULUI 

Proiectele s-au organizat în instituţiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu Poliția, Direcțiile de sănătate publică, 

Jandarmerie, prin participare la diferite acţiuni din cadrul instituţiilor de pe raza judeţului Dolj, ca: Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu” Craiova, 

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

Batalionul de Instrucţie Comunicaţii şi Informatică ,,Fraţii Buzeşti” Craiova, a organizat activităţi care constau în prezentarea unităţii, 

misiunilor şi specificul acestora, exerciţii interactive şi demonstrative, ateliere de lucru cu prezentare de tehnică militară de comunicaţii şi 

informatică. 

 Ziua porţilor deschise la subunităţile din cadrul I.S.U. ,,Oltenia” în cadrul căreia s-au desfăşurat prezentări de tehnici de intervenţie, 

informări cu tematică preventivă, expunere de panouri cu imagini sugestive privind comportamentul în situaţii de urgenţă 

 Concerte educative şi lecţii oferite de către Filarmonica Oltenia împreună cu Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova 

 Şi-au deschis porţile la Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă 

 Cinema PATRIA 3D Craiova, au oferit o diversitate de filme 

 - „Şcoala altfel !” la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia“ Aman Craiova.  

 Activităţi de educaţie finaciară la BRD Dolj 

  În perioada 15 – 19 aprilie 2019, un număr de 25 elevi din unităţile de învăţământ de mai jos au participat la Caravana JOCURILE 

ȘTIINȚEI Expoziție interactivă itinerant, la proiectul ,,Orăşelul cunoaşterii”, organizat de FORD Craiova. 

TIPURI DE ACTIVITĂȚI: 
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 activităţi culturale; 

 activităţi sportive; 

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

 activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 

 activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.); 

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

 educaţie media şi cinematografică; 

 competiţii organizate la nivelul şcolii; 

 mese rotunde, dezbateri; 

 activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; 

 proiecte comunitare, de responsabilitate socială; 

 schimburi de experienţă; 

 vizite de studii; 

 parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ. 

REZULTATE ÎNREGISTRATE 

La  activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că acestea au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a 

elevilor şi a părinţilor 

 dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale şi autodezvoltării profesionale prin 

activităţi extracurriculare; 

 identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii; 
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 expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară ; 

 inventar de bune practici educaţionale şi comunitare identificate în cursul derulării proiectului; 

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

 facilitarea comunicării între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi reprezentanţi ai comunităţii locale; 

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

 identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific educaţional şi cuprinderea acestor 

colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele informative ale proiectului; 

 punct de documentare al şcolii de orientare şcolară şi profesională şi de bune practici educaţionale în domeniul extracurricular, cu 

materiale informative complete şi diverse despre proiect şi activităţile sale; 

 grup de iniţiativă pentru extinderea în şcoală a acţiunilor extracurriculare care oferă cadru de transfer procesului instructiv-educativ;  

 dosar tematic, album foto, produse realizate de elevi, prezentări PPT,  eseuri, expoziție foto/desene, jurnal de excursie, fişe cu impresiile 

elevilor, produse publicitare realizate de elevi, material video/foto, impresiile călătoriei virtuale; 

Parteneriate și programe educative extrașcolare - An școlar 2018-2019 

Nr. crt. Entitatea parteneră  Proiect/ Parteneriat 

1 BRD, sucursala Craiova Sponsorizare concurs național Cupa DHS 

2 Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți Acces flexibil la educație și formare profesională pentru tineriiNEETS din Sud-

Vest Oltenia care au părăsit de timpuriu școala. 

3 MEN, AgentiaNationalaAnti-Doping PRIMII PAȘI SPRE UN SPORT MAI CURAT 

4 Compania de apă Oltenia, SA, Școala Gimnazială Mihai 

Eminescu, Craiova 

APĂ PENTRU TOȚI 

5 Centru Național de Educare Canină, 

Școala Gimnazială Lascăr Catargiu, Craiova 

Câini speciali pentru copii speciali 

6 C.N.S.A.R. Dolj Asigurarea informării unitare și a consilierii de specialitate în vederea prevenirii 

oricărei forme de abuz asupra copilului. 
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7 Asociația Cartea Daliei Adopt a Scool! 

8 Școala Gimnaziala Grozești, Mehedinți MOTIVATION III – AUTONOMY-ENTHUSIASTIC SCHOOLS 

9 Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, 

CCD Dolj 

Crearea unui cadru de colaborare între instituțiile partenere în aria educațională. 

10 Liceul Tehnologic Special Pelendava, Craiova, 

Centru de Detenție Craiova 

Asigurarea dreptului la educație, accesul la educație pentru orice persoană 

internată. 

11 Fundația  Terre des hommes - Elveția Facilitarea accesului copiilor la servicii și activități educaționale. 

12 Centrul Regional De Prevenire, Evaluare Și Consiliere 

Antidrog Craiova, Centrul Județean De Resurse Și Asistența 

Educațională, Dolj 

FRED GOES NET – INTERVENȚII TIMPURII ADRESATE 

CONSUMATORILOR DE DROGURI CARE AU FOST 

IDENTIFICAȚI/DEPISTAȚI PENTRU PRIMA OARĂ 

13 Centrul Regional De Prevenire, Evaluare Și Consiliere 

Antidrog Craiova 

Concurs Național, Mesajul meu antidrog – ediția a XVI-a 

14 Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și 

Administrare a Afacerilor, Uniunea Studenților din România 

Colaborare între instituțiile partenere pentru desfășurarea programului Academia 

de Trening pentru Elevi. 

15 Fundația WORLD VISION ROMÂNIA Colaborare pentru implementarea proiectului Vreau în clasa a IX a. 

16 AUCHAN ROMÂNIA S.A. Contract de sponsorizare în scop caritabil pentru activitatea Dăruind vei dobândi 

17 Muzeul Olteniei Craiova, Secția Științele Naturii BIOS ART – Atelier de educație animalieră plastică 

18 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Dolj, 

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj 

Informarea minorilor din clasele V-VIII, părinților și cadrelor didactice cu privire 

la prevenirea delicvenței juvenile. 

19 MEN, Asociația pentru Promovarea performanței în 

Educație 

Implementarea Programului educațional Educație financiară. 

20 Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă 

21 Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj Asta vreau Eu – Proiect Național de Educație privind securitatea și sănătatea în 

mediul de muncă și orientarea elevilor în carieră 

22 Fundația Romanian Business Leaders Conferința SuperTeach – Inspirație pentru educație 

23 BRD Academia Mindcraftby BRD/Proiectul Educație bancară în Licee 

24 Organizația Salvați Copiii, Filiala Dolj Convenție de colaborare – Proiectul Alegeri sănătoase 

25 Ministerul Tineretului Și Sportului, 

Direcția Județeană Pentru Sport Și Tineret Dolj 

Concurs Competiția Tinereții, ediția                 a XI a 

26 S.C. ANTHEA GROUP S.R.L. O limbă străină – pașaport pentru viitor 
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STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

În anul școlar 2018-2019, la nivelul județului Dolj, activitățile de acțiune comunitară au fost realizate în cadrul a 125 de unități școlare, 

după cum urmează: 30 de licee (8 din mediul rural și 22 din mediul urban); 65 de școli gimnaziale (34 din mediul rural și 31 din mediul urban); 

25 grădinițe; CJRAE; Palatul  Copiilor; 3 școli postliceale. 

OBIECTIVE 

 implicarea elevilor voluntari în activități desfășurate cu persoane aflate în dificultate; 

  îmbunătățirea experiențelor de viață ale voluntarilor;  

 creșterea șanselor de integrare educațională și socială a copiilor și tinerilor beneficiari;  

 depășirea barierelor legate de procesul de învățare;  

 crearea unei punți de legătură între învățământul de masă și cel special, atât în timpul cât și în afara orelor de școală;  

 dezvoltarea la voluntari a următoarelor calități: inițiativă, angajament și ingeniozitate;  

 responsabilitate, creativitate, flexibilitate, empatie;  

 implicarea personală în găsirea și aplicarea de soluții la problemele comunității locale. 

            Prin activitățile realizate,  voluntarii, elevi și profesori, au încercat să promoveze incluziunea socială, formându-și astfel abilități de viață 

și dezvoltându-și personalitatea. Cei 8914 voluntari activi au desfășurat activități de socializare, jocuri, lectură a poveștilor, activități de 

ecologizare sau plantare de puieți, confecționare de medalioane, felicitări și mici obiecte decorative. 

Pornind de la scopul general al strategiei, creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale, voluntarii au organizat activități cu ocazia 

diferitelor evenimente socio-culturale (ex. Ziua educaţiei, Ziua internaţională a toleranţei, Ziua persoanelor cu dizabilităţi, Ziua Ștafetei, 

Sărbătorile de iarnă şi cele de Paşte).   
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SECȚIUNEA 9 

PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

Activitatea desfășurată de compartimentul proiecte educaționale în anul școlar 2018-2019 s-a bazat pe cunoașterea și aplicarea 

documentelor de politică educațională ale M.E.N, a documentelor ANPCDEFP  și ale Comisiei Europene. 

OBIECTIVE 

 Asigurarea de consiliere unităţilor şcolare în domeniul proiectelor europene;  

 Implicarea ISJ Dolj şi a unităţilor şcolare în proiecte de parteneriat cu unităţi similare din spaţiul european;  

 Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie;  

 Focalizarea demersurilor educaționale pe formarea competențelor cheie și a competențelor transversale la elevi; 

La  nivelul județului Dolj, în anul școlar 2018-2019 s-au implementat și se derulează o serie de proiecte după cum urmează: 

1. SUPERȘCOALA - VREM, PUTEM, REUSIM! Cod MySMIS 106595 

 Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener, Asociația Mereu pentru Europa beneficiar , Asociația EduFor Craiova- partener. 

 Perioada de implementare 11 aprilie 2018 – 10 aprilie 2021  

Obiectiv general facilitarea accesului egal la educația obligatorie a copiilor, elevilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala aparținând 

grupurilor vulnerabile din 5 unități școlare din mediul rural din județul Dolj (Școala Gimnazială Radovan, Școala Gimnazială Breasta, 

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

integrate adresate unui număr de 685 de copii, 50 de tineri, 100 de cadre didactice, 100 de părinți, care să crească calitatea/atractivitatea 

serviciilor educaționale și să conducă la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și la reintegrarea în educație și formare. 

2. ÎNVAȚAMANT DE CALITATE PENTRU VIITORUL COPIILOR NOȘTRI IN JUDEȚUL DOLJ 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în educație (IDEE)-beneficiar, Cod MySMIS: 

104980 
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Perioada de derulare 21.05.2018-22.05.2018 

Obiectiv general: Promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educational, 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării între copii în județul Dolj.( Școala Gimnazială 

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

Școala Gimnazială Teasc, Școala Gimnazială Ghindeni, Liceul teoretic ”GHEORGHE VASILICHI” Cetate, Școala Gimnazială ”Ion 

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

”MATEI BASARAB” Craiova. 

3. PROGRAM INTEGRAT DE SPRIJIN ÎN CARIERĂ PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL DOLJ, POCU/90/6.13/6.14// 109384 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener 1, PRIMASERV SRL – Lider, PALACE  TOUR SRL-  partener 2 

Perioada de implementare 14 iulie 2018 – 14 iulie 2020  

Obiectiv general : Facilitarea tranziției de la studiu la viața activă pentru elevii înmatriculați în liceele/ș profesionale din județul Dolj 

ca urmare a accesului la activități integrate de învățare la un potențial loc de muncă și în firmele de exercițiu înființate. 

4. HAI LA ȘCOALĂ! PROIECT PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR AL COPIILOR DIN GRUPURI DEFAVORIZATE” 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener,  ASOCIATIA VASILIADA  beneficiar. 

Perioada de  implementare 14 iunie 2018 – 15 iunie 2021 

Obiectiv general: Dezvoltarea de masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului școlar si promovarea accesului la 

educatie pentru copiii din categorii sociale vulnerabile, din judetul Dolj. Grupul ţintă vizat cuprinde un total de 1030 de beneficiari, din judeţul 

Dolj, atât din oraşul Craiova, şi anume, Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova; Școala Gimnazială Specială „Sfântul Vasile” Craiova 

cât şi din mediul rural, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; Școala Gimnazială Cerăt; Școala Profesională Valea Stanciului; 

Școala Gimnazială Bratovoeşti; Școala Gimnazială Gângiova. 

5. QUALFORM - ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUA 
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Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener 1, Inspectoratul Școlar Județean Gorj partener 2, Universitatea ”SPIRU HARET” beneficiar, 

Perioada de implementare: 10 iunie 2018 – 10 iulie 2021. 

Obiectiv general: Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, 

primar şi secundar de calitate. 

Unități scolare implicate: Școala Gimnazială „Anton Pann”, Școala Gimnazială Sălcuţa, Școala Gimnazială Cerăt,  Școala 

Gimnazială „Ion Creangă” Craiova având în componenţă structurile: Grădiniţa cu Program Normal „Casa cu Pitici" Craiova, 

Grădinita cu Program Normal „Voinicel" Craiova, Scoala Gimnaziala Nr. 38 Craiova, Grădiniţa cu Program Normal Rovine 2 Craiova; 

Școala Gimnazială comuna Greceşti, având în componenţă structurile: Scoala Primara Busuleţu, Scoala Primară Busu, Grădiniţa cu 

Program Normal Greceşti; Școala Gimnazială, comuna Coşoveni, având în componenţă structurile: Grădiniţa cu Program Normal 

Coşoveni.,  

6. PROIECTUL ERASMUS+ „MY EUROPE - YOUR EUROPE - YOUR SAY” 2018-1-BG01-KA201-014300 6.  

( ME-YOU-US) 

PERIOADA IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2021 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj – organizație parteneră, Fundația Prosveta din Sofia, Bulgaria – organizația aplicantă; parteneri: 

Școala nr. 17 „Damian Gruev” Bulgaria, 54 SU St. Ivan Rilski, Bulgaria, Școala Primară „Bratya Miladinovi” Bulgaria; Instituto Politecnico 

De Santarem  Portugalia; Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia Aenao, Grecia; Spoleczna Akademia Nauk,Polonia; Fundacion Altius Francisco De 

Vitoria Spania; 

Obiectivele proiectului: înțelegerea, respectarea și promovarea drepturilor omului; promovarea toleranței, deschiderii către valorile 

specifice altor culturi și a dialogului intercultural; valorizarea fiecărui membru al societății ca ființă umană autentică; participarea elevilor, 

în calitate de cetățeni activi și responsabili, la viața comunității; dobândirea unor cunoștințe de bază cu privire la incluziunea socială și 

diversitatea culturală; obținerea unor capacități de transformare a potențialelor conflicte în dialoguri interculturale. 
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7. PROIECTUL "TOTVET - INSTRUIREA CADRELOR DIDACTICE ȘI A CADRELOR DIDACTICE DIN DOMENIUL VET PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE LUCRU DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI ÎNVĂȚAREA DUALĂ" 2018-1-RO01-KA202-049191 

PERIOADA IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2020 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj –Organizație aplicantă; Parteneri: CentrumWSPARCIA RZEMIOSLA, KSZTALCENIA DUALNEGO I 

ZAWODOWEGO  Polonia; Camara Oficial DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Spania; Best  Institut fur BERUFSBEZOGENE 

WEITERBILDUNG und PersonalTraining GMBH-Austria; IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; Asociația EDUNET Craiova, România; Casa 

Corpului Didactioc OLT.  

 Obiective: creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul VET; crearea unui model european de formare 

inovatoare și integrat, bazat pe invățarea mixtă prin MOOC și ateliere de formare față în față; înființarea unui curs deschis online (MOOC), 

pilotarea și validarea acestuia în cursul instruirii a 150-200 de tutori și formatori la locul de muncă, îmbunătățirea abilităților lor de a organiza 

și conduce învățarea la locul de muncă; organizarea  unui atelier de formare european; crearea resurselor și a instrumentelor de învățare, 

precum și realizarea unui traseu ușor de navigat pentru autoinstruirea profesorilor și a profesioniștilor din domeniul VET implicați în WBL 

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

8. PROIECTUL:  TERAPI - TERITORIUL DE ÎNVĂȚARE, PROTOCOALE INOVATOARE ÎN SERVICIUL ÎNVĂȚĂRII-2017-1- FR01 -

KA201-037332 - Programme Erasmus+ , acțiunea cheie 2 "Partenariate strategice",  

      Perioada de implementare  01.09.2017-31.08.202 

  Inspectoratul Școlar Județean Dolj – organizație parteneră ;L` Université Grenoble- organizație aplicantă; Université de Milan Bicocca 

organizație parteneră; Lyceé Erasmo de Sesto de San Giovanni- organizație parteneră; L`Université de Craiova- organizație parteneră;  

Liceul ”Voltaire” Craiova, L` Université Grenoble- organizație parteneră; Fédération des oeuvres Laïques- organizație parteneră 
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Obiective: prioritizarea  dezvoltării acelor metode de predare cu  un impact  pozitiv asupra învățării elevilor; facilitarea deschiderii 

școlilor către mediul social-economic-universitar  local,  pentru a se crea  un context favorabil achiziționării de noi cunoștințe; schimbul de 

opinii între diferiții acționari (profesori, cercetători, elevi, studenți și părinți)  aplicând proceduri adecvate pentru dezvoltare.  

9. TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION FOR REFUGEE CHILDREN / TIEREF PROJECT NUMBER – 592142-EPP-1-2017-1-TR-EPPKA3-

IPI-SOC-IN 

PERIOADA IMPLEMENTARE  01.01.2018-31.12.2020 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj  implementează proiectul Erasmus+: Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF, 

Key Action 3: Support for policy reform - Social inclusion through education, training 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, Letonia și Grecia.  

Obiective: dezvoltarea și implementarea unor practici și metode inovatoare  care să permită educația incluzivă și/sau pentru tineret în 

contexte specifice, sprijinind incluziunea migraților nou sosiți prin intermediul  unei educații de calitate, inclusiv prin evaluarea cunoștințelor 

și validarea învățării anterioare.  

CONCURSUL NAȚIONAL ,,MADE FOR EUROPE,,- etapa națională,  Cluj-Napoca,18-21 aprilie 2019: Liceul "Voltaire" Craiova, locul III cu 

produsul ”Machetă clădire” realizat de elevi în cadrul proiectului Erasmus"Acteurs du territoire pour une education a la citoyennete mondiale 

ACTECIM". 

COMPETIȚIA „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în 

programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, 

reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra 

culturii organizaționale și a ethosului școlii. 

Un număr de 5 unități școlare a obținut titlul de „Școală Europeană” : Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ”Constantin Brâncuși” Craiova, 

Liceul Tehnologic Auto Craiova, Colegiul Național ”Carol I” Craiova, Liceul ”Voltaire” Craiova, Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova. 

Ca urmare a intensificării activității de multiplicare a exemplelor de bună practică în acest an au fost unități de învățământ care au primit 

pentru prima dată finanțare în Erasmus +. 
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Rezultate selecție proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare Acțiunea Cheie 1 Erasmus+, termen limită 5 februarie 

2019 aprobate pentru județul Dolj 

 

Nr. 
crt. 

NR. DE REFERINTA UNITATEA ȘCOLARA TITLU 

 1 2019-1-RO01-KA101-
061880 

Scoala Gimnaziala Castranova Implica-ma, implica-mi familia si voi veni la 
scoala! 

 2 2019-1-RO01-KA101-
061945 

Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" Învățare și predare activă prin intermediul unei 
abordări integrate 

3 2019-1-RO01-KA101-
061846 

Gradinita cu P.P. Tudor Vladimirescu Elemente de inovatie si non-formal pentru 
motivare, la Gradinita Tudor Vladimirescu 

4 2019-1-RO01-KA101-
062403 

Scoala Gimnaziala Bucovat Lecții atractive prin utilizarea instrumente-lor 
TIC - un pas important în combaterea părăsirii 
timpurii a școlii 

5 2019-1-RO01-KA101-
062127 

Colegiul "Ștefan Odobleja" O Scoala Pentru Viitorul Tau 

6 2019-1-RO01-KA101-
062845 

Gradinita cu program prelungit Petrache Poenaru Incluziune si integrare in Erasmus+! 

7 2019-1-RO01-KA101-
061882 

Scoala Gimnaziala Murgasi Profesori informati, elevi motivati! 

8 2019-1-RO01-KA101-
062111 

Gradinita cu Program Prelungit "Phoenix" Beneficiile jocului 

9 2019-1-RO01-KA101-
062657 

Colegiul National Pedagogic "Stefan Velovan" Sa inveti este distractiv! 

Rezultate selectie Acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice în domeniul educație şcolară - proiecte de schimb interșcolar 

KA229 aprobate pentru județul Dolj 

Nr. 
crt. 

NR. DE REFERINTA 
 

UNITATEA SCOLARA TITLU 

1. 2019-1-RO01-KA229-
063117 

Liceul Teoretic Tudor Arghezi Social Values STEM from European Heritage 
80.50 
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2. 019-1-RO01-KA229-
063757  

Gradinita cu Program Prelungit Floarea Soarelui Little Friends of Nature 

3. 2019-1-RO01-KA229-
063562  

Scoala Gimnaziala Gheorghe Bibescu Foreign Languages: Yes! 

4. 2019-1-RO01-KA229-
063085  

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Sf. Vasile One Mission, One Vision, One Focus  

5. 2019-1-RO01-KA229-
063699   

Liceul Charles Laugier Activate Critical Thinking-from media literacy to 
digital literacy against discrimination 

6. 2019-1-RO01-KA229-
063206  

Scoala Gimnaziala Nr. 1 com. Marsani Dolj Happy schools for happy students 

7. 2019-1-RO01-KA229-
063028  

Scoala Profesionala Daneti Diagnose Nature & Preserve Nature 

8. 2019-1-RO01-KA229-
063792   

Scoala Gimnaziala Constantin Gerota Joyful School 

 

Rezultate selecţie proiecte de mobilitate în domeniul Învăţământ profesional şi tehnic, termen limită 05 februarie 2019, 

termen prelungit la 12 februarie 2019, aprobate pentru județul Dolj 

Nr. 
crt. 

NR. DE REFERINTA UNITATEA SCOLARA TITLU PUNCTAJ 

1. 2019-1-RO01-KA116-061485  Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Dati-le aripi si lasati-i sa zboare! Carta 
VET 

2. 2019-1-RO01-KA116-061648  Asociatia EDUNET Cresterea capacitatii de mobilitate 
profesională a asistentilor medicali 
prin stagii clinice în străinătate 

Carta 
VET 

3. 2019-1-RO01-KA116-061837  Scoala Postliceala Teologico-Sanitara 
"Sfantul Iosif" 

Noile abordari ale Nursingului in 
spatiul european 

Carta 
VET 

4. 2019-1-RO01-KA116-062287  LICEUL TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI AUTO 

Dezvoltarea competentelor 
profesionale prin participarea la 
stagii de pregatire in Uniunea 
Europeana 

Carta 
VET 

5. 2019-1-RO01-KA102-062447  Liceul Tehnologic Auto START PENTRU VIITOR 88 
6. 2019-1-RO01-KA102-061506 Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret Profesionisti pentru Romania  84 
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7. 2019-1-RO01-KA102-061865  Liceul TRAIAN VUIA Dezvoltarea competentelor prin 
pregatire practica europeana 

80.50 

8. 2019-1-RO01-KA102-061947  Liceul Tehnologic HORIA VINTILA Competente europene in mecanica 
agricola  

79 

9. 2019-1-RO01-KA102-061953  Scoala Sanitara Postliceala GHEORGHE 
TITEICA 

Competente profesionale, practice, 
pentru asistenti medicali, formati 
prin plasament VET in Europa 

78.5 

10. 2019-1-RO01-KA102-061559  Colegiul Tehnic de Arte si Meserii 
CONSTANTIN BRANCUSI 

Consolidarea capacitatii de insertie 
profesionala prin plasamente de 
formare europene 

78 

11. 1 2019-1-RO01-KA102-061531  Liceul Tehnologic PETRE BANITA  Consortiul profesionistilor din 
mediul rural in domeniul mecanicii  

77 

12. 2019-1-RO01-KA102-062848 Liceul Tehnologic "George Bibescu" Schimb de bune practici in context 
european pentru formarea 
profesionala de calitate in domeniul 
auto  

75.5 

13. 2019-1-RO01-KA102-061552  Colegiul Tehnic Energetic Pregătirea prin mobilități europene 
pentru noile oportunități și provocări 
create de schimbările tehnologice din 
domeniul automatizărilor 

74.5 

14. 2019-1-RO01-KA102-062692  Scoala Profesionala Daneti O viata mai buna pentru elevii VET ce 
apartin grupurilor dezavantajate, din 
mediul rural 

74.5 
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SECȚIUNEA 10 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 
În anul școlar 2018-2019,situația unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din județul Dolj se prezintă astfel: 

 3 unități care școlarizează elevi de nivel primar și gimnazial 

 6 grădinițe 

 1 colegiu universitar 

 1 liceu  

 10 școli postliceale 

Situația privind cifra de școlarizare  din învățământul particular autorizat și acreditat, din sistemul național, de la nivelul 

județului Dolj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifra de școlarizare aferentă anului 
școlar 2018-2019, 

Semestrul II 

Învățământ 
particular  
autorizat 

Învățământ 
particular  
acreditat 

Total pe nivel 

Copii în învățământul preșcolar 104 397 501 
Elevi în învățământul primar 78 324 402 
Elevi în învățământul gimnazial 45 91 136 
Elevi în învățământul profesional - 197 197 
Elevi în învățământul liceal (ciclul 
inferior) 

- 147 147 

Elevi în învățământul liceal (ciclul 
superior) 

- 300 300 

Elevi în învățământul postliceal 1106 1505 2611 

 Din care, elevi în învățământul 
sanitar 

1106 1428 2534 

Total general 1333 2961 4294 
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ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

În Craiova funcționează alternativa educațională ”Step by Step” 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 

 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 se derulează prin respectarea legislației în vigoare: O.M.E.C.T.S. nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului A 

doua șansă, care aprobă: 

 Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul programului „A doua şansă” - învăţământ primar, prevăzută în 

Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin; 

 Planul-cadru de învăţământ pentru programul “A doua şansă” - învăţământ primar, prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă 

din prezentul ordin; 

 Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar 

inferior, prevăzută în Anexa 3, care face parte integrantă din prezentul ordin; 

 Planul-cadru de învăţământ pentru programul “A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, prevăzut în Anexa 4, care face 

parte integrantă din prezentul ordin; 
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 OMEN Nr. 4093/2017/ 19.06.2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă" 

              La nivelul județului Dolj, programul ”A doua șansă” se derulează în 4 unități de învățământ din Craiova și județul Dolj: Școala 

Gimnazială ”Anton Pann” Craiova, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova și structura acesteia - Școala Nr. 38, Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto Craiova, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filișanu” Filiași și 8 unități de învățământ în care acest proiect se derulează în cadrul 

unor proiecte POSDRU și care au obținut aviz ISJ pentru derularea acestui program. 

              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. 

               Înscrierea în programul A doua şansă s-a realizat, în două sesiuni: octombrie şi februarie. 

La nivelul școlilor s-a constituit o Comisie de înscriere în Programul ”A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior, respectiv o 

Comisie de evaluare numită de directorul unității de învățământ cu avizul consiliului de administrație pentru a realiza evaluarea inițială 

pentru elevii de nivel primar, conform legislației în vigoare. 

     Unități de învățământ în care se derulează programul A doua șansă 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Nivel de învățământ 
Înv. primar 

Nr. clase/Nr. elevi 
Înv. gimnazial 

Nr. clase/Nr. elevi 
1. Școala Gimnazială ”Anton 

Pann” Craiova 
2/104 __ 

2. Școala Gimnazială”Ion 
Creangă” Craiova 
Școala Nr. 38 

1/11 
 

1/28 

__ 

3. Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova 

2/47 2/47 

4. Liceul Tehnologic ”Dimitrie 
Filișanu” Filiași 

__ 2/58 
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Unități de învățământ în care se derulează Programul A doua șansă în cadrul unor proiecte POCU: 

Nr. 
Crt. 

Unitatea școlară Proiectul 
 

Ciclul/ nr. elevi Data avizării 

1 Școala Gimnazială Podari POCU/18/4/1 20 elevi ciclu primar 26.02.2018 
2 Școala Gimnazială Bistreț POCU/18/4/1 Primar nivel 2 13.09.2018 
3 Școala Gimnazială 

Ghidici 
POCU/20/4/2 Primar nivel 2 13.09.2018 

4 Școala Gimnazială 
Caraula 

POCU/18/4/1 20 elevi ciclu primar 07.09.2018 

5 Școala Gimnazială Cerat POCU/18/4/1 15 elevi ciclu primar 13.09.2018 
6 Școala Gimnazială 

Calopăr 
POCU/18/4/1 14 elevi ciclu primar 09.09.2018 

7 Școala Gimnazială Negoi POCU/18/4/1 15 elevi ciclu primar 31.10.2018 
8 Școala Gimnazială Catane POCU/18/4/1 54 elevi ciclu primar 13.11.2018 

PROGRAMUL ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CRAIOVA ȘI JUDEȚUL DOLJ 

              În conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Şcoala 

după școală, formă consolidată, s- a avizat un număr de 38 proiecte în unităţi de învăţământ din judeţul Dolj care pot desfăşura programul 

educaţional ŞCOALĂ după ŞCOALĂ, în anul şcolar 2018 – 2019. 

              La nivelul județului Dolj, programul Școala după școală se derulează în 38 unități de învățământ, dintre care: 10  unități de 

învățământ din mediul urban și 28 unități de învățământ din mediul rural, astfel 

 Număr de elevi beneficiari ai programului SDS, la începutul anului școlar 2018-2019, pe niveluri de învățământ: 1924 nivel primar, 

986 nivel gimnazial; 

 Număr de elevi beneficiari ai programului SDS, la sfârșitul anului școlar 2018-2019, pe niveluri de învățământ: 1878 nivel 

primar, 1031 nivel gimnazial; 

 Număr de elevi rămași în program la sfârșitul semestrului al II-lea al anului școlar: 1878 nivel primar, 1031 nivel gimnazial; 
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SECȚIUNEA 11 

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 2018-2019; 

 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 MEN 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 ; 
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 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; 

 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. 

 ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

 cadre didactice calificate cu experienţă didactică care au participat la 
cursuri de formare prin programul Phare VET şi Phare TVET, POSDRU, 
POCU; 

 dotare cu tehnică de calcul; 
 dotările şcolilor VET 9405 și TVET; 
 existenţa căminelor şi cantinelor pe lângă unităţile şcolare; 

PUNCTE SLABE 
 dezinteresul manifestat de elevi în dobândirea unor 
calificări în anumite domenii; 

 consilierea în carieră nefuncţională din cauza lipsei de 
motivaţie; 

 insuficienta dezvoltare la elevi a capacităţii de adaptare şi 
învăţare de-a lungul vieţii; 
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 creșterea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de 
muncă   

 implicare în programul Phare TVET şi POSDRU, POCU și în 
viitoarele proiecte europene POR, axa 10 

 

 lipsa soft-ului educaţional pentru învăţământul 
profesional şi tehnic; 

 insuficienta dotare a atelierelor şi laboratoarelor în 
unele unităţi IPT, în special cu materii prime şi 
materiale. 

OPORTUNITĂŢI 
 oferta MEN şi ISJ de formare/informare prin programe regionale, 
naţionale şi internaţionale; 

 oferta de formare a CCD; 
 programele de colaborare şi parteneriat ale Consiliului Local, operatori 

economici; 
 programele comunitare, regionale, europene ; 
 introducerea şi utilizarea sistemului AEL; 
 posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu MEN; 
 existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de 

parteneriat; 
 sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin 

programe guvernamentale. 
 

AMENINŢĂRI 
 insuficienţa dotării unităţilor şcolare cu soft educaţional; 
 necorelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul 

curriculum; 
 instabilitate economică;  
 insuficienta conştientizare a unor factori de decizie 
(consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, 
elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de 
evoluţie necesare în învăţământ; 

 situaţia socio-economică precară a familiilor din care 
provin unii copii/elevi/tineri; 

 diminuarea efectivelor de elevi  

 

 

În anul şcolar 2018 – 2019 în învăţământul de stat  (masă şi special)  au funcționat 118 clase în învăţământul profesional cu 2540 elevi, 

din care care 7 clase învăţământ profesional dual cu 174 elevi ce funcţionează în cadrul Colegiului Tehnic Energetic; Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară, Colegiul „Ştefan Odobleja”, Liceul „Matei Basarab” şi Liceul Tehnologic Auto. 

  În învăţământul particular au funcționat 9 clase cu 196 elevi. 
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SECȚIUNEA 12 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT 

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

 LICEUL TEHNOLOGIC  SPECIAL   ,, BEETHOVEN” 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA” 

 ŞCOALA  GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,SF. VASILE ” 

 ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA 

OBIECTIVE 

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

 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-ţi 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; 

http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
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 informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi cu privire la problematica educaţiei şi reabilitării copiilor lor; 

 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 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

 Existența planului-cadru de învăţământ pentru deficienţe asociate şi deficient de auz,deficiențe grave; 

 Existenţa  unor  parteneriate şcolare  în care  elevii  desfăşoară activităţi curriculare şi extarcurriculare în comun cu  elevii din 

invatamantul public; 

 Asigurarea serviciilor educationale pentru elevii integrati in invatamantul public; 

 Oferta CDŞ,este variată şi adaptată nivelului clasei şi al tipului de dizabilitate  ; 

 Existenta unor concursuri naţionale pe discipline pentru elevii cu deficient de auz și concursuri artistice pentru diferite tipuri de 

deficiențe; 

 Abordare interdisciplinară, transdisciplinară; 

 Personal didactic calificat,cu studii universitare,psihologice, doctoranzi,majoritatea cu gradul didactic I; 

 Existența psihopedagogilor, absolvenți ai unor cursuri de formare si de  formatori in domeniul educației speciale –integrate ; 

 Management specializat prin cursuri de formare continuă ; 

 Mangement orientat spre implementarea programelor de integrare socio-profesională a elevilor cu CES; 
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PUNCTE SLABE 

 Echipamente IT vechi în cabinetele de asistență psihopedagogică și în cabinetele de logopedie din județ; 

  Organizarea și desfășurarea greoaie a activităților determinate de tipul de deficiență al elevilor școlarizați; 

 Lipsa unor ateliere de lucru pentru elevi cu deficienta senzoriala şi asociate 

OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea realizării intervenției educaționale în echipă prin colaborarea tuturor factorilor ( psiholog, psihopedagog, profesori de 

diferite specialități, familie) în individualizarea curriculumului; 

 Posibilitatea aplicării mai  multor  tipuri  de  curriculum în funcție de tipul dizabilității predominante (special, naţional, pentru deficienţe 

associate) ; 

 Posibilitatea realizării intervenției educaționale în echipă prin colaborarea tuturor factorilor (psiholog, psihopedagog, profesori de 

diferite specialități, familie) în individualizarea curriculumului; 

 Posibilitatea aplicării mai  multor  tipuri  de  curriculum în funcție de tipul dizabilității predominante (special, naţional, pentru deficienţe 

associate) ; 

 Diversificarea serviciilor (evaluarea psihosomatică a copiilor preşcolari, eliberarea certificatelor de orientare şcolară şi profesională, 

cursuri de educaţie parentală etc.); 

 Creşterea constantă a numărului de parteneriate şi proiecte în care C.J.R.A.E. este implicat; 

 Existenţa unui mediu dinamic de acţiune în CJAP şi a unei bune colaborări între structurile din subordinea C.J.R.A.E.;  

 posibilitatea dezvoltării bazei materiale prin accesarea  unor  fonduri comunitare/europene prin proiecte de finanţare; 

 descentralizare şi autonomie instituţională; 

 parteneriate cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme; 

 

AMENINIȚĂRI 

 Comunicarea deficitară în cadrul şcolii, dar şi între şcoală și alte instituții poate afecta buna organizare a curriculumului şcolii; 

 Maniera informală a activităţii didactice –cu accent pe conţinuturi în detrimental competenţelor; 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor; 
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 Scăderea gradului de satisfacţie în muncă şi implicit a motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, 

activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.); 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 

 Administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente; 

 Confuzie la nivelul comunităţii rurale între serviciile oferite de psiholog şi cele oferite de psihiatru şi de aici - reticenţă în solicitarea 

serviciilor de consiliere;  

 Acceptare deficitară din partea cadrelor didactice şi a elevilor din diverse unități școlare, a copiilor din grupurile dezavantajate; 

LICEUL TEHNOLOGIC  SPECIAL   ,, BEETHOVEN”  

Anul școlar 2017-2018 2018- 2019 

Număr elevi                 177 174 

 

 

Rezultate obținute la concursuri: 

Premiul I la Olimpiada Națională de Meșteșuguri artisitce tradiționale 2019 

Premiul II la Olimpiada Națională de Meșteșuguri artisitce tradiționale 2019 

Premiul I la Festivalul Cultural internațional ” Flori de mai” 

Locul I la Concursul Național de dans ” Împreună pentru viitor” – faza regională 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALA ,,SF. MINA” CRAIOVA 

 

Anul școlar 2017-2018 

 

2018- 2019 

Număr elevi 154 144 

Rezultate obtinute la concursuri: 

Premiul I la faza județeană din cadrul Concursului Național de Dans „Împreună pentru viitor”, din cadrul S.N.A.C; 
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Premiul  II  la Concursul județean din cadrul Concursului  „Dans și Mișcare”; 

Premiul  III  la faza regional din cadrul Concursului Național de Dans „Împreună pentru viitor”; 

Premiul I la Concursul Regional de Dans „Anotimpurile copilăriei”; 

Premiul I la Concursul Interjudețean de dans „Folclor pe Amaradia” 

 

                ŞCOALA  GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,SF. VASILE ” CRAIOVA 

 
 
 

  Rezultate obtinute la concursuri: 

      În anul școlar 2018-2019  au fost obținute 78 premii la concursuri cultural artistice la nivel județean, interjudețean, național, internațional. 

La Concursul Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz, defăsurat în perioada 27-20 martie 2019, la Timișoara rezultatele elevilor 

ne-au clasat pe locurile de podium, astfel:  Matematică-Locul II, clasa a VIII- a, T.I.C –Locul I, clasa a VII-a, T.I.C –Locul I, clasa a VIII-a, 

Educaţie plastică- Locul III, Locul I, clasa a VIII-a; 

 

ASISTENȚA/INTERVENŢIA/CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN ŞCOLI 
Profesorii consilieri şcolari derulează activități de, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preșcolari/elevi, părinți şi cadre 

didactice în problematici diferite și specifice : cunoaşterea şi autocunoaşterea, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la 

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

  

NIVEL PREȘCOLAR 

 

NIVEL PRIMAR 

 

NIVEL GIMNAZIAL 

CLASE/GRUPE 3 (dintre care o grupă cu Deficiențe 

senzoriale auditive și două grupe cu 

deficiențe senzoriale multiple 

10 (din care 2 clase cu deficiențe 

senzoriale auditive și 8 clase cu 

deficiențe senzoriale multiple)   

10 (din care 2 clase cu deficiențe 

senzoriale auditive și 8 clase cu 

deficiențe senzoriale multiple) 

NUMAR 20 52 56 

TOTAL 128 
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ACTIVITATEA CENTRELOR ŞI CABINETELOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE 

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DOLJ 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII CJRAE/CMBRAE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
 

 PUNCTE TARI 

- Diversificarea serviciilor oferite de specialiştii din instituţie (evaluarea psihosomatică a copiilor preşcolari, eliberarea certificatelor de 

orientare şcolară şi profesională, cursuri de educaţie parentală etc.); 

- Desfășurarea unui număr mare de activități de consiliere de grup, pe diverse teme; 

- Creşterea anuală a numărului de beneficiari ai activităților de consiliere psihopedagogică, terapie logopedică; 

- Iniţierea şi desfăşurarea unor studii şi cercetări de specialitate (realizarea studiului privind abandonului școlar și opțiunile școlare ale 

elevilor din clasa a VIII-a);     

- Creşterea constantă a numărului de parteneriate şi proiecte în care C.J.R.A.E. este implicat; 

- Cadre didactice calificate, foarte bine pregătite profesional; 

- Existenţa unui mediu dinamic de acţiune în CJAP şi a unei bune colaborări între structurile din subordinea C.J.R.A.E.;  

- Dotarea bibliotecii C.J.R.A.E. cu un fond variat și actual de carte de specialitate; 
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- Derularea cu succes a unor acţiuni benefice pentru dezvoltarea  comunităţii şcolare şi locale (programe de prevenţie, studii, apariţii de 

reviste, CD-uri şi articole și materiale de specialitate); 

- Asigurarea serviciilor pentru copiii cu CES, prin funcţionarea bună a SEOSP şi COSP. 

PUNCTE SLABE 

- Formare profesională complementară deficitară;  

- Număr mare de preşcolari/ elevi pentru un profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/ profesor logoped; 

- Echipamente IT vechi, neperformante în cabinetele de asistență psihopedagogică și cabinetele de logopedie din județ; 

- Insuficiente echipamente IT în dotarea C.J.R.A.E.  

OPORTUNITĂȚI 

- Valorizarea serviciilor de consiliere şi logopedie de către conducerile unităţilor de învăţământ şi celelalte cadre didactice; 

- Intensificarea solicitărilor din partea beneficiarilor şi a instituţiilor/ ONG-urilor partenere; 

- Deschidere spre colaborare permanentă din partea altor instituţii şi ONG-uri care sprijină copiii (din interiorul şi exteriorul sferei 

educaţionale);  

- Deschiderea comunităţii locale spre serviciile oferite de C.J.R.A.E.;  

- Susţinerea instituţiei din partea I.S.J. Dolj şi a Consiliului Judeţean Dolj, atât în realizarea activităţilor cât şi în sprijin financiar; 

- Diversificarea ofertei de formare a CCD Dolj prin includerea unor programe de formare destinate  profesorilor în centre și cabinete de 

asistență psihopedagogică;  

- Numeroase posibilităţi de formare şi dezvoltare personală şi profesională a angajaţilor C.J.R.A.E. prin intermediul universităţilor, 

asociaţiilor, proiecte, cursurilor, seminariilor, simpozioanelor, conferinţelor. 

AMENINȚĂRI 

- Lipsa de implicare a unor şcoli în dotarea cabinetelor de asistență psihopedagogică și cabinetelor de logopedie;    

- Acceptare deficitară din partea cadrelor didactice şi a elevilor din diverse unități școlare, a copiilor din grupurile dezavantajate; 

- Problemele economice au determinat nealocarea de posturi pentru înființarea de cabinete de asistență psihopedagogică și cabinete de 

logopedie la nivelul judeţului; 

- Confuzie la nivelul comunităţii rurale între serviciile oferite de psiholog şi cele oferite de psihiatru şi de aici - reticenţă în solicitarea serviciilor 

de consiliere;  

- Inexistența prevederilor legale care să permită titularizarea cadrelor didactice de la SEOSP; 
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- Aşteptările nerealiste ale părinţilor sau cadrelor didactice faţă de serviciile de consiliere; 

- Slaba motivare financiară a activităţii personalului cu înaltă calificare; 

- Diminuarea numărului de preşcolari şi elevi din grădiniţe şi şcoli. 

- CJRAE Dolj dezvoltă următoarele servicii:  

a) servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de 

asistenţă psihopedagogică;   

b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;    c) servicii de evaluare, 

orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, 

la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea 

nr. 1/2011;   

c) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari; 

d) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;    

e) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 

239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011; 

f) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii; 

   servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile 

  Centrul Județean de Resurse și asistență Educațională Dolj promovează o educație centrată pe nevoile copilului și ale comunității, 

contribuind la dezvoltarea autonomiei personale în vederea inserției socio-profesionale și calității vieții tinerei generații. Viziunea sa este:” 

Educație de calitate pentru fiecare către o calitate sporită a vieții pentru toți!”. 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Diversificarea ofertei de programe de consiliere, prin consultarea elevilor şi părinţilor şi implementarea strategiilor 

naționale; 

2. Asigurarea calității în educație prin participarea personalului didactic la programe de formare și dezvoltare 

profesională; 

3. Gestionarea, întreținerea, menținerea funcționalității şi dezvoltarea patrimoniului unității de învățământ; 

4. Promovarea imaginii unității de învățământ în contextul climatului actual de descentralizare şi autonomie 

instituțională. 
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2.  
Număr de persoane 

distincte care au beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE 
Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

An școlar 2018-2019  608 940 1098 2437 1747 1337 

Consiliere de grup în  

    cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI CADRE DIDACTICE Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel gimnazial Nivel 

 liceal 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. cadre 

didactice 

292 1719 281 4080 488 5907 1002 10817 221 3534 160 1920 

ACTIVITATEA MEDIATORILOR ŞCOLARI 

Nr. 
crt. 

Tematica activităților desfășurate 
 

Număr total 
activități  

Număr total 
beneficiari 

Observaţii/ rezultate 
 

1. Dialogul școală-familie-comunitate 79 559  

2. Menținerea și dezvoltarea încrederii și a 
respectului fată de școală în comunitate și 
a respectului școlii față de comunitate 

92 620  

3. Monitorizarea copiilor de vârsta preșcolară 
din comunitate 

16 92  

4. Deschiderea școlii către comunitate și 
promovarea caracteristicilor etnoculturale 
în mediul școlar 

21 260  
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SECȚIUNEA 13 

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 2018 – 2019 este de 2056. 

 

RECHIZITE ȘCOLARE : Conform O.M.E.C.T.S. nr. 4385/07.06.2012 ,în anul școlar 2018-2019 s-a distribuit către unitățile școlare un număr 

de 9833 pachete de rechizite școlare. 

 

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

acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziționării de calculatoare.  În anul școlar 2018/2019 au  fost 266 beneficiari.  

 

PROGRAMUL ”BURSE PROFESIONALE” :  Număr total burse profesionale acordate în 26 de unități școlare din învățământul profesional și 

tehnic: 2004 
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SECȚIUNEA 14 

COMUNICAREA CU MASS – MEDIA 

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

mediatizarea, în timp util, a evenimentelor organizate de ISJ Dolj, de unităţile de învăţământ din judeţul Dolj, ori de partenerii Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Dolj. 

      Pe parcursul anului şcolar 2018-2019 au fost transmise comunicate de presă și informări către presă, distribuţia acestor documente 

fiind realizată în funcție de calendarul activităţilor specifice din învăţământul preuniversitar doljean. Majoritatea subiectelor de interes general 

au fost aduse la cunoştinţa mass-media prin intermediul comunicatelor de presă şi al conferințelor de presă. Au fost transmise către presă 

peste 50 comunicate de presă, în special în perioada examenelor naţionale, la care se adaugă invitaţiile de a participa la diferite evenimente 

organizate în unităţile de învăţământ.  

În anul şcolar 2018-2019,  inspectorul şcolar general, împreună cu purtătorul de cuvânt, a participat la peste 60 de emisiuni pe probleme 

de educaţie, atât la radio cât și la televiziunile locale.  

Comunicarea cu mass-media se realizează prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public 

În vederea promovării imaginii reale a inspectoratului şcolar s-a demonstrat transparenţă, s-a răspuns obiectiv şi argumentat tuturor 

întrebărilor jurnaliştilor, prin numeroase intervenţii atât în presa scrisă, cât şi în apariţii televizate. La nivelul ISJ Dolj există o persoană 

desemnată cu comunicarea cu mass-media, care are prin fișa postului și atribuții de comunicare cu mass media – purtător de cuvânt. 

Comunicatele de presă au fost transmise către toți partenerii educaționali interesați. 

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; 
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 Răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor mass-media;  

 Participarea reprezentanţilor I.S.J. Dolj la emisiuni radio-TV pe teme privind educația;  

 Consilierea permanentă a unităţilor de învăţământ din județul Dolj în probleme legate de comunicarea cu mass-media;                                                  .  

 Luările de poziţie şi stabilirea de măsuri corespunzătoare pentru a corecta anumite deficienţe sesizate în urma anchetelor şi reportajelor din 

presa scrisă sau audio-video, în limita competenţelor I.S.J. Dolj 

Promovarea imaginii inspectoratului școlar se realizează într-o atmosferă de încredere, corectitudine, transparență, 

accentuându-se însemnătatea actului educațional; 

Promovarea imaginii inspectoratului școlar s-a realizat într-o atmosferă de transparență și corectitudine, atât prin intermediul mass-

media cât și prin intermediul activităților organizate.  

Acest lucru s-a realizat atât prin promovarea în mass-media cât și prin realizarea unor activități extrașcolare. Aceste activități realizate 

în baza unor parteneriate educaționale au avut ca obiectiv realizarea țintelor strategice ale instituțiilor partenere care să ducă la rezultate de 

schimbare pozitivă a deprinderilor de învățare a elevilor, dar si la o promovare a imaginii pe plan local, regional.  

Promovarea imaginii inspectoratului școlar se realizează prin acțiuni concrete la nivel județean/national. 

 ISJ Dolj deține un nou site www.isjdolj.ro, care asigură atât transparenţa în ceea ce priveşte personalul şi activitatea compartimentului, 

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

extracurriculare. Atitudinea personală şi a majorităţii personalului din inspectorat relevă corectitudine, transparenţă şi decenţă, seriozitate în 

asigurarea unui act educaţional de calitate superioară.  

  Periodic se realizează activităţi menite să asigure promovarea imaginii inspectoratului şcolar, dar şi a rezultatelor deosebite obţinute 

de către elevii şi colegii noştri: Gala Sportului Şcolar, Premierea olimpicilor cu rezultate la nivel naţional şi internaţional, Ziua Educatorului, 

Sărbători de Iarnă la ISJ. 

La nivel național a fost promovată activitatea unităților de învățământ din județ prin mass-media națională. 

 

http://www.isjdolj.ro/

