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RAPORT  

PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

          ”Cei care au privilegiul de a ști au datoria de a acționa.” 

                                                                            Albert Einstein 
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                                                                                      CADRUL LEGISLATIV 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu toate modificările şi completările ulterioare;  

 O.M.E.N. nr. 3.191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020;  

 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 R D I N U L ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a 

absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 – 2020; 

 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 2019-2020, 

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;  



                                                                                                                                                                                          
  

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2019-2020 

 

 

 Planul Managerial al I.S.J. Dolj pentru anul şcolar 2019-2020;  

 Graficul unic de inspecții, monitorizare și control al ISJ Dolj în anul școlar 2019-2020;  

 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;  

 ORDIN Nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării 

 DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

 DECRET nr. 261 din 15 mai 2020pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de Covid-19 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225620
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VIZIUNEA 

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

  

 

MISIUNEA 

Misiunea Inspectoratului Şcolar Județean Dolj este de a realiza un învăţământ de calitate la standarde europene care să răspundă 

nevoilor de dezvoltare ale comunităţii. Ne propunem să asigurăm servicii educaţionale de calitate, pentru a dezvolta în rândul tinerilor 

abilităţi antreprenoriale şi competenţe cheie, în scopul formării unor personalități armonioase, cu gândire autonomă, critică şi creativă şi 

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

 

VALORI 

 COLABORARE 

 ADEVĂR 

 LOIALITATE 

 INTEGRITATE 

 TRANSPARENȚĂ 

 TRADIȚIE 

 ENTUZIASM 
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ȚINTELE STRATEGICE ȘI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE 

Țintele strategice au fost fixate pentru perioada 2017-2021 atât în directă corelare cu punctele slabe identificate, dar și cu 

tendințele și obiectivele europene asumate de România în perioada următoare: 

I. Reproiectarea sistemului de management educațional la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj și a celor patru componente majore 

ale acestuia (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), pe baze metodologice riguroase. 

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

în ce mai bune. Asigurarea caracterului stimulativ şi motivaţional al inspecţiei şcolare. 

III. Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și racordarea acestuia la piața muncii. 

IV. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dolj, prin sporirea accesului la educaţia de 

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

 

PRIORITĂȚI ALE ACTIVITĂȚII I.S.J. DOLJ an școlar  2019 - 2020 

 

 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; 

 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;  
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 Dezvoltarea parteneriatului educațional, scoală-părinți, administrația locală, comunitate, agenți economici; 

 

OBIECTIVE GENERALE  I.S.J. DOLJ an școlar 2019- 2020 

Creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învățământ în vederea pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaștere. 

Asigurarea unui management performant la nivel instituțional bazat pe principiul egalității de șanse pentru toți 
beneficiarii direcți ai educației, prin sporirea accesului echitabil la educație, prevenirea și reducerea fenomenului de 
părăsire timpurie a școlii. 

 Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale în 
vederea unei bune inserții pe piața muncii a absolvenţilor. 

  Asigurarea securității și siguranței în școli. 
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ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII I.S.J. DOLJ an școlar 2019- 2020 

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; 

 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.C. în contextul actual; 

 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  
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  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; 

 

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;  
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 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 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; 

REȚEAUA ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI DOLJ 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU  P.J. 

 An școlar 2019 -2020 

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/Licee tehnologice/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 

 



                                                                                                                                                                                          
  

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2019-2020 

  

 

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

 

 

                    UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR 
 

 An școlar 2019 -2020 

Număr total de unități cu P.J. 25 

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

Grădinițe 8 

Școli Primare 1 

Școli Gimnaziale 2 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 2 

Școli Postliceale 12 

    

 

Unități de învățământ An școlar 2019 -2020 

Număr total de unități 564 

 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 

  

 Număr total de structuri arondate 360 

Număr de unități structuri arondate pe niveluri 

Grădinițe 241 

Școli Primare 73 

Școli Gimnaziale 46 

Licee /Colegii - 

 Cluburi ale copiilor 7 
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SITUAȚIA  UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU/FĂRĂ AUTORIZAȚII SANITARE AN ȘCOLAR 2019-2020 

Situația autorizațiilor 
sanitare 

Total Cu autorizație 
de funcționare 

Procent În curs de 
autorizare 

Unități școlare cu 
personalitate juridică 

192 88 90.57% 2 

 

 

SITUAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU/FĂRĂAUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU - AN ȘCOLAR 2019-2020 

Calitatea clădirii cu destinația de învățământ 

Autorizată Neautorizată Nu face obiectul autorizării 

109 52 716 
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EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 
 

Situaţia efectivelor şcolare în anul şcolar 2019-2020 se prezintă astfel: 

În  anului şcolar 2019-2020, numărul elevilor din învăţământul de masă a fost de 88057 elevi, dintre care în cadrul învăţământului 

primar 26621. Pentru învăţământul liceal s-a înregistrat un număr de 19723 elevi, iar la nivelul învăţământului gimnazial au fost 20110 

elevi.  

În ceea ce priveşte învăţământul special, cei mai mulţi elevi au fost în învăţământul gimnazial  187.  

Numărul elevilor din învăţământul primar a fost de 162 elevi, cei mai puţini elevi fiind înregistraţi în cadrul învăţământului 

postliceal 28.  

În învăţământul profesional de stat (masă şi special), la nivelul anului şcolar 2019-2020, au fost înscrişi 2856 elevi.  

Numărul total al elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2019-2020, a fost de 88656 elevi.  

Populaţia şcolară-număr elevi din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de învăţământ 
 

Învăţământ de masă 
 

Învăţământ special 
 

Total 
 

Învățământ preşcolar 
 

15960 31 15991 

Învăţământ primar 
 

26621 162 26783 
Învăţământ gimnazial 

 
20110 187 20297 

Învăţământ liceal 
 

19723 105 19828 

Învăţământ profesional 
 

2500 86 2586 

Învăţământ postliceal 
 

3143 28 3171 

TOTAL 88057 599 85656 



                                                                                                                                                                                          
  

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2019-2020 

 

 

MANAGEMENTUL  RESURSELOR UMANE 

Resursele umane în contextual descentralizării învățământului preuniversitar – indicatori de eficacitate 

În învățământul preuniversitar din județul Dolj în anul școlar 2019-2020 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 2018-2019) din care:  

5852 în mediul urban și  

3051 în mediul rural 

Personalul didactic 

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

este de 6429,5din care: 

4130,50 în mediul urban  

2299,00 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 și Cercetării) este de 794,50 din care: 

495,50 în mediul urban  

299,00 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 și Cercetării) este de 1679 din care 

1226 în mediul urban  

453 în mediul rural. 

Aspecte legate de acoperirea cu personal didactic la anumite discipline 
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La nivelul județului Dolj există un grad mare de acoperire al posturilor didactice cu cadre didactice titulare (82,37%) majoritatea 

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

învățământul preuniversitar). 

Discipline unde se înregistrează un număr deficitar de cadre didactice sunt : Educație plastică, Educație muzicală, Muzică 

instrumentală (vocațional arte) și Limba rromani. 

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

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

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. 5259/12.11.2019 

- Ordinul MEC nr. 4302/2020- 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:  6 ianuarie 2019  

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

 Au fost revizuite un număr de 450 decizii de repartizare conform art. 19 - schimbare denumire unitate 

-367 decizii revizuite ca urmare a schimbării denumiri unităţii de învăţământ 

- 54 decizii revizuite a personalului didactic încadrat pe viabilitatea postului  

- 20 decizii revizuite ca urmare a a faptului că disciplina titularului nu se regaseste in Centralizator 

- 9 decizii revizuite a personalului didactic, profesor în centre şi cabinet de asistenţă psihopedagogică, ca urmare a schimbării arondării 

centrelor de asistenţă psihopedagogică. 
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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 2020-2021:  

 Au fost revizuite un număr de 25 decizii de întregire a normei didactice . 

A fost realizat un transfer conf. art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru soluţionarea restrângerii de activitate. 

 După constituirea normelor titularilor au fost introduse in aplicatia TITULARIZARE 2020 un numar de 1135 coduri cuprinzând 

posturi/catedre/ore: 

  Posturi/catedre/fractiuni ore vacante:   792 

  Posturi/catedre/fractiuni ore rezervate:   343 

   din care 

  Posturi/catedre complete, vacante, viabile 4 ani:   95 

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 01.09.2020 :   102 

 Numar de cereri pentru continuarea activitătii:  55 

 Numar de cereri aprobate/avizate:   49  

5) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular  
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Număr de candidați pentru completarea normei: 82 

 Număr de candidați rezolvați pe perioada determinată: 55 

 Număr de candidați rezolvați pe perioada nedeterminată: 27 

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

ori prin desființarea unor unități de învățământ:  

 Număr de candidați pentru restrângere de activitate:  41 candidați  

Soluționarea solicitărilor de transfer în ședință de repartizare: 

Restrângere de activitate solutionată prin repartizare in sedință publica   26 

Detașare in interesul invatamântului pentru restrângere nesoluționată   15 

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

perioada postului/catedrei 

Numar de candidati care au depus dosare în vederea modificării duratei contractului de muncă și au fost soluționați:   23 

8) Pretransferarea personalului didactic titular in baza acordurilor consimtite: 

 Număr de candidați:         129 

 Număr de candidați pretransferați:      107 

 Număr de candidați pretransferați prin schimb consimțit:       22 

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 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei  
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Nu au existat cereri pentru reîncadrare, cu condiția suspendării pensiei. 

10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, 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 activitatii:     190 

 Număr de solicitanți pentru care a fost operată prelungirea activitatii: 128 

11) În anul școlar 2019-2020, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEC Nr.  5460/12.11.2018,  au fost repartizați în ședințele Comisiei 

paritare de la nivelul județului Dolj din 24 septembrie 2019, 07 octombrie 2019, 30 octombrie 2019, 29 noiembrie 2019, 11 februarie 

2020, 6 martie 2020 un număr de 401 candidați astfel: 

 18 cadre didactice repartizate prin schimb consimțit  

 84 cadre didactice repartizate prin detașare/detașare în interesul învățământului  

 193 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2019  

 106 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2013-2018  

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

– sesiunea 2019:  

 Număr de centre de examen:             3 

1. Liceul „Energetic” Craiova 

2. Liceul „Matei Basarab” Craiova  

3. Liceul „Traian Vuia” Craiova 
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Număr de posturi/catedre/ore afișate pentru concurs:    843 

Din care:  posturi/catedre rezervate:            281 

  posturi/catedre vacante:              562 

  posturi/catedre pentru angajare pe perioada nedeterminată:    57 

Număr de candidati înscriși la concurs:        789 

În urma desfășurării concursului, în județul Dolj s-au obținut următoarele rezultate iniţiale: 

           Numărul candidaților prezenți la proba scrisă: 640 

 Cu note       639 

 Cu lucrări anulate      1 (educatie fizica si sport) 

 

Numărul lucrărilor cu note mai mari sau egale cu 7:  419 (65,57%) 

Numărul lucrărilor cu note între 5 și 6,99:   147  

Numărul lucrărilor cu note sub 5:     73  

Numărul lucrărilor cu note de 10:     10       

Discipline cu note de 10: Educatoare 4, Educatie fizica si sport 2, Invatatori 1, Religie ortodoxă 1, Geografie 1, Consiliere 

psihopedagogica 1 
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Numărul lucrărilor cu note mai mari sau egale cu 5:    566 (88,57%) 

Au fost depuse de către candidaţi 101 contestaţii. După reevaluarea lucrărilor scrise 60 lucrări au fost punctate în plus, 31 au fost 

punctate în minus şi pentru 10 lucrări a fost menţinută nota iniţială. 

Conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2020-2021, anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost susținute următoarele ședințe de 

repatizare: 

Miercuri, 12 august 2020, ședința de repartizare pentru candidaţii cu nota minimum 7 (şapte) angajate cu contract individual de 

muncă pe perioada de viabilitate a postului în vederea modificării contractului pe perioadă nedeterminată.  

Au fost repartizate un număr de 12 cadre didactice. 

Joi, 13 august 2019, ședința de repartizare pentru cadrele didactice cu nota minimum 7 (şapte) în vederea încheierii contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  

Au fost repartizate un număr de 16 cadre didactice. 

Vineri, 14 august 2019, ședința de repartizare pentru cadrele didactice titulare, cu nota minimum 7 (şapte) în vederea 

pretransferării, la cerere.  

Au fost repartizate un număr de 8 cadre didactice. 

În perioada 6-7 august un număr de 101 cadre didactice, participante la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante, care 

au obţinut note de cel puţin 7 (şapte) în judeţul Dolj au depus cereri pentru repartizare în alte judeţe.  

Dintre acestea 87 au fost repartizate pe perioadă nedeterminată. 
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Dintre candidaţii care au susţinut proba scrisă în alte judeţe, 4 au făcut cerere pentru repartizare în judeţul Dolj, dintre care 2 au 

fost repartizate pe perioadă nedeterminată. 

În ședințele de repartizare din 20, 21, 22 și 24 august au fost repartizate, pentru anul școlar 2019-2020, 377 de cadre didactice 

după cum urmează: 

 2  cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; 

 97  cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului; 

 25  cadre didactice repartizate prin detașare la cerere; 

 190  cadre didactice repartizate pe perioada determinată în baza notei la concursul din sesiunea 2020; 

 63  cadre didactice repartizate pentru prelungirea contractului de muncă, în baza notei peste 7 la concurs și gradul 

didactic definitiv. 

13) În anul școlar 2019-2020, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018,  au fost repartizați în ședințele Comisiei 

paritare de la nivelul județului Dolj din 24 septembrie 2019, un număr de 219 candidați, în urma solicitărilor cadrelor didactice și 

conducerilor unităților de învățământ, astfel: 

 4 cadre didactice repartizate prin schimb consimțit  

 45 cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului  

 116 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2019  

 54 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2013-2018  

14) În anul școlar 2019-2020, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018,  au fost repartizați în ședințele Comisiei  
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paritare de la nivelul județului Dolj din 07 octombrie 2019, un număr de 53 candidați, în urma solicitărilor cadrelor didactice și 

conducerilor unităților de învățământ, astfel: 

 2 cadre didactice repartizate prin schimb consimțit  

 10 cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului  

 23 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2019  

 18 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2013-2018  

15) În anul școlar 2019-2020, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018,  au fost repartizați în ședințele Comisiei 

paritare de la nivelul județului Dolj din 30 octombrie 2019, un număr de 59 candidați, în urma solicitărilor cadrelor didactice și 

conducerilor unităților de învățământ, astfel: 

 2 cadre didactice repartizate prin schimb consimțit  

 13 cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului  

 22 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2019  

 22 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2013-2018  

16) În anul școlar 2019-2020, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018,  au fost repartizați în ședințele Comisiei 

paritare de la nivelul județului Dolj din 29 noiembrie 2019, un număr de 30 candidați, în urma solicitărilor cadrelor didactice și 

conducerilor unităților de învățământ, astfel: 

 6 cadre didactice repartizate prin schimb consimțit  
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3 cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului  

 16 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2019  

 5 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2013-2018  

 17) În anul școlar 2019-2020, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018,  au fost repartizați în ședințele Comisiei 

paritare de la nivelul județului Dolj din 11 februarie 2020, un număr de 28 candidați, în urma solicitărilor cadrelor didactice și 

conducerilor unităților de învățământ, astfel: 

 12 cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului 

 12 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2019  

 4 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2013-2018  

18) În anul școlar 2019-2020, în temeiul Art. 105, aliniat (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018,  au fost repartizați în ședințele Comisiei 

paritare de la nivelul județului Dolj din 06 martie 2020, un număr de 12 candidați, în urma solicitărilor cadrelor didactice și conducerilor 

unităților de învățământ, astfel: 

 4 cadre didactice repartizate prin schimb consimțit  

 1 cadre didactice repartizate prin detașare în interesul învățământului  

 4 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din 2019  

 3 cadre didactice repartizate pe perioadă determinate în baza notei din anii 2013-2018  
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MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

Obiective  și direcții de desfășurare a activității: 

1. Aplicarea legislaţiei în vigoare la toate nivelurile; 

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

3. Asigurarea caracterului stimulativ şi motivaţional al inspecţiei şcolare 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 al departamentului  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 anul școlar 2019-2020 Cercurile metodice ale directorilor de unități de învățământ au  fost organizate în județul Dolj pentru toate 

tipurile de unități de învățământ, abordând o tematică diversă: 
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 Eficiența comunicării manageriale la nivelul unității școlare. Provocări actuale 

 Problematica examenelor naționale în contextual actual :amenințări și oportunități.- PLATFORMA ONLINE GOOGLE MEET 

 Măsuri organizatorice privind aplicarea precizărilor specifice învățământului profesional și tehnic(IPT) pentru încheierea 

situațiilor școlare în anul școlar  2019-2020 și susținerea examenului de certificare  a calificării profesionale de către absolvenții 

unităților de învățământ  autorizate în sesiunea iunie - PLATFORMA ONLINE GOOGLE MEET 

 Instrumente utilizate învățarea online la nivelul unităților de învățământ preșcolar - PLATFORMA ONLINE GOOGLE MEET 

 Școala de acasă –oportunitate pentru elevi, o provocare pentru profesori. Exemple de bune practici - PLATFORMA ONLINE 

GOOGLE MEET 

 Echipa rezilientă a unei școli online - PLATFORMA ONLINE GOOGLE MEET 

 Susținerea elevilor,părinților,cadrelor didactice aflați în situații speciale prin consilierea personalizată online,telefonic de către 

consilierul școlar în perioada situației  de urgență și alertă - PLATFORMA ONLINE GOOGLE MEET 

Ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru anul 2019-2020 

 

În anul școlar 2019-2020  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. 
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Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional 

În perioada 17.02-24.02.2020  s-a desfășurat concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de 

experți în managementul educațional, seria a 15-a. 

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-a înscris în aplicația informatică un număr de  

95 de candidați, au fost depuse 82 de dosare și au fost declarați admiși 78 de candidați. 

În perioada 27.07-04.08.2020  s-a desfășurat concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de 

experți în managementul educațional, seria a 16-a. 

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-a înscris în aplicația informatică un număr de  

48 de candidați, au fost depuse 43 de dosare și au fost declarați admiși 43 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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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 

NR. 14066/17.09.2020 întocmite pentru semestrul  I și II, an școlar 2019-2020,  aprobate în ședințele consiliului de administrație al I.Ș.J. 

Dolj.    

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE INSPECTIEI ȘCOLARE  

• Sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității de predare, învățare  și evaluare și a 

procesului managerial;  

• Sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic, a atingerii standardelor de performanță 

de către elevi;  

• Evaluarea calității aplicării curriculum-ului național și a curriculum-lui local, a activităților extracurriculare, a calității serviciilor 

educaționale - a ofertei educaționale, a managementului școlar, a activității personalului din unitățile de învățământ:  

• Creșterea calității serviciilor educaționale, a calității ofertei educaționale și a nivelului atingerii standardelor de performanta de 

către cadrele didactice și preșcolari/elevi;  

• Determinarea concordantei dintre evaluarea internă (la nivelul unității de învățământ, comisiei/catedrei metodice, etc.), 

evaluarea externă și situația reală din unitatea școlară; 



                                                                                                                                                                                          
  

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2019-2020 

 

 

 • Monitorizarea pregătirii examenelor finale (Evaluarea Națională, Bacalaureat); 

 • Evaluarea conlucrării unități școlare cu părinții și reprezentanții comunității locale, a modului in care aceștia sunt implicați in 

eficientizarea actului educațional;  

• Identificarea și reglarea disfuncțiilor din sistem, mai buna circulație a informației. 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ TEMATICĂ 

Număr de inspecții tematice desfășurate: 8 

OBIECTIVE VIZATE :    

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

 lea(corectitudinea completării cataloagelor, registrelor matricole, încheierii mediilor semestriale și stabilirii notelor la purtare, 

verificarea notării ritmice). 

 verificarea  planului de măsuri de remediere a absenteismului. 

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

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

capabili de performanță. 

 verificarea modului de acordare a burselor si rechizitelor școlare 

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

examenelor naționale în anul școlar 2019-2020 

  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 naționale în contextul actual 

 identificarea altor probleme cu care se confruntă unitatea școlară 

 achiziționarea și folosirea dispozitivelor electronice, a platformelor pentru învățarea online 
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INSPECŢIA ŞCOLARĂ GENERALĂ 

Număr de inspecții școlare generale desfășurate: 13 

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; 

- 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; 
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INSPECŢIA ȘCOLARĂ DE REVENIRE  

Număr de inspecții de revenire desfășurate: 18 

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

desfășurării inspecțiilor școlare generale, realizate astfel: 

- 18 inspecții de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii școlare generale în semestrul  I al anului școlar 2018/2019; 

INSPECŢIA ȘCOLARĂ DE SPECIALITATE  

Număr inspecții de specialitate:38 

 

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. 
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REZULTATELE ELEVILOR 

REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE 2019 – 2020 

EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020 

 

          La nivelul județului Dolj au fost constituite 157 de centre de examen și 1 centru zonal de evaluare.  

La examenul EN VIII 2020 au participat 4918 de elevi , absenți 339, eliminați 13, nepromovați 1622, promovați 2944. 

 

Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării Naționale 2020 

Mediu 
Nr. absolvenți cu 

medii între 1-4,99 

Nr. absolvenți cu 

medii între 5-5,99 

Nr. absolvenți 

cu medii între 

6-6,99 

Nr. absolvenți 

cu medii între 

7-7,99 

Nr. 

absolvenți cu 

medii între 

8-8,99 

Nr. absolvenți cu 

medii între 9-

9,99 

Nr. absolvenți cu 

media 10 

urban 400 190 264 457 689 791 24 

rural 706 190 180 193 217 79 1 
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Procent de promovabilitate la Examenul de Evaluare Națională 2020– 74,74% (față de 71,09%, înainte de contestații). 

Procent promovabilitate 

anul 2018 

Procent promovabilitate 

anul 2019 

Procent promovabilitate 

anul 2020 

                            69,90%.                                 71,19%.                    74,74 %. 

 

Elevi din județul Dolj care au obţinut media 10 (zece) la examenul de Evaluare Națională 2020: 25 elevi 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020 

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 4917 candidați, dintre care 3770 candidați din promoția curentă (2820 urban și 950 

rural), respectiv 1147 candidați din promoțiile anterioare (630 urban și 517 rural).  

La nivelul județului Dolj  s-au constituit 39 de Centre de Examen  și 3 centre zonale de evaluare.  

 

Înscriși Prezenți Absenți Eliminați Nepromovați Promovați Procent 

4918 4120 339 13 1622 2944 64,29% 

       

 

Număr de elevi care au obținut media 10:  15 elevi 

 

 

Procent promovabilitate 

 2020 

64,29% 
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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 obţinuseră 
certificat DELF 

B2 

Nr. elevi participanţi la 
proba de evaluare a 

competenţelor lingvistice – 
limba franceză care au 

obţinut: 

Nr. elevi 
participanţi 

la proba DNL 

Nr. elevi care au 
obţinut 

menţiunea 
„bacalaureat 

bilingv 
francofon” 

Nivel 
B2 

Nivel 
B1 

Nivel 
A2 

Nivel 
A1 

Colegiul Naţional „Carol I” 
CRAIOVA 

22 17 9 8 - - - 17 17 

Colegiul Naţional „Elena 
Cuza” CRAIOVA 

30 14 12 2 - - - 14 14 

T O T A L 52 31 21 10 - - - 31 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          
  

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2019-2020 

 
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 
Nivel 
B1 

Nivel 
A2 

Nivel A1 

Colegiul Naţional 
„Carol I” 
CRAIOVA 

12 0 4 5 - - 7 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); 
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 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; 

 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; 

 Disponibilitatea inspectorului pentru dezvoltarea resurselor umane pentru participarea la activități de formare și la proiecte 
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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 2019-2020 

GRADUL DIDACTIC FUNCŢIA DIDACTICĂ NR. CADRE DIDACTICE 

 

DEFINITIVAT 2020 

 

Cadre didactice ÎNSCRISE INIȚIAL 162 

 

Cadre didactice validate pt. susținerea probei scrise 155 

Cadre didactice prezente la proba scrisă 141 

Cadre didactice retrase de la proba scrisă 17 

Care didactice care au predat lucrarea spre evaluare 123 

Cadre didactice care au obținut definitivatul 
 

99(80,48%) 

GRAD DIDACTIC II Cadre didactice 358 

seria 2022 (înscriși cu 

cerere) 
Cadre didactice 160 

seria 2021 (înscriși cu 

dosar) 
Cadre didactice 107 

seria 2020 -validați pentru 

proba scrisa 
Cadre didactice 91 
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GRAD DIDACTIC I Cadre didactice 494 

seria 2021-2023 (înscriși cu 

cerere) 
Cadre didactice 119 

seria 2020-2022 (înscriși cu 

dosar) 
Cadre didactice 121 

seria 2019-2021 (înscriși cu 

dosar) 
Cadre didactice 118 

seria 2018-2020 Cadre didactice 135 

acordat pe baza titlului 

științific de doctor  
Cadre didactice 1 

ECHIVALĂRI PE BAZĂ DE 

ECTS/SECT 
Cadre didactice 18 

ECHIVALĂRI  STUDII ÎN 

CREDITE TRANSFERABILE 
Cadre didactice ---------- 

 

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT -  SESIUNEA  IULIE 2020 

 Număr candidați înscriși și validați (cu drept de participare la examenul de definitivare în învățământ): 162 

 Număr discipline de examen: 33 

 Număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul examenului: 141, respectiv 90,96%. 

 Număr candidați retrași în timpul probei scrise: 17, din care 17 din motive personale și 0 din motive medicale 

 Număr candidați eliminați de la proba scrisă: 1 

 Număr teze predate: 123/30 discipline de examen 
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REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII 

 Număr candidați promovați: 97, respectiv 78,86% 

 Număr candidați care au depus contestație: 21, respectiv 80,76% 

 Număr contestații admise: 2 

REZULATE  FINALE DUPĂ CONTESTAȚII 

 Număr candidați promovați: 99, respectiv 80,48% 

 Număr candidați nepromovați: 24 

 

 PROCENT PROMOVABILITATE: 80,48 % 

Evoluția promovabilității:  

Sesiunea Număr de candidați 

promovați 

Promovabilitate 

2016 98 76,52 % 

2017 79 71,17 % 

2018 141 84,43 % 

2019 132 80,98 % 

2020 99 80,48% 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          
  

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, an școlar 2019-2020 

 

PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

Activitatea desfășurată de compartimentul proiecte educaționale în anul școlar 2019-2020 s-a bazat pe cunoașterea și aplicarea 

documentelor de politică educațională ale M.E.N/M.E.C., 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 2019-2020 s-au implementat și se derulează o serie de proiecte după cum urmează: 

1. 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 și Grecia. 

2. Proiectul Eras-mus+ „My Europe - Your  

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

1-KA201-037332 este un proiect pedagogic și educativ de formare și de întâlnire a cadrelor didactice din trei teritorii (din trei 

țări ale Uniunii Europene, respectiv Romania, Franța și Italia), proiect iîn cadrul programului Erasmus, implementat în calitate 

de partener de către Inspectoratul Școlar al Județului Dolj.  

4.  ID SMIS 104980 “Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj” 

5. Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu Asociația „Institutul pentru dezvoltarea 

evaluării în educație” în 11 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj. Europe - Your Say” ( ME-YOU-US) 

 IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2021 

6. ID SMIS 105326 “Hai la scoala! Proiect pentru prevenirea abandonului scolar al copiilor din grupuri defavorizate” 
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 Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu Asociația Vasiliada în 7 unități de 

învățământ preuniversitar din județul Dolj 

7. ID SMIS 106595 “SuperScoala - vrem, putem, reusim!” 

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu Asociația Mereu pentru Europa și 

Asociația Edufor în 5 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj. 

8. ID SMIS 107134 “QualForm- Asigurarea CALității educației prin FORMare profesională continuă” 

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj și 

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru educație, știință și cultură” și se adresează elevilor din județul Dolj. 

9. ID SMIS 109384 “Program integrat de sprijin in cariera pentru elevii din judetul Dolj” 

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu SC Primaserv SRL și SC Palace Tour 

SRL în 7 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj și 5 din județul Gorj. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC, PROFESIONAL ȘI PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL 

OBIECTIVE SPECIFICE  

 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

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

practică 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

 Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

 Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională; 

 Realizarea unei baze de date operaţionale;  

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

 Proiectarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020; 
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 Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ; 

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

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

colectivelor de elevi; 

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

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

didactice şi maiştrilor instructori/ profesorilor de instruire practică; 

 Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în educaţie; 

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

şcolare; 

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

procesului de învăţare la modulele tehnologice ; 
 

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

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

existente; 

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

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

vederea consolidării simţului civic; 

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

rețele de socializare, revista şcolară. 

În anul şcolar 2019 – 2020 în învăţământul de stat  (masă şi special)  au funcționat 118 clase în învăţământul profesional cu 

2540 elevi, din care 11,5 clase învăţământ profesional dual cu 275 elevi  care funcţionează în cadrul Liceului Energetic Craiova; Liceului  

de Industrie Alimentară Craiova, Liceului Tehnologic  „Ştefan Odobleja” Craiova, Liceului „Matei Basarab” Craiova, Liceului Tehnologic 

Auto Craiova, Liceului ”Traian Vuia” Craiova, Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Liceului Tehnologic Special ” Beethoven” 

Craiova. 

  În învăţământul particular au funcționat 9 clase cu 223 elevi. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

 
În anul școlar 2019-2020, situația unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din județul Dolj se prezintă astfel: 

 3 unități care școlarizează elevi de nivel primar și gimnazial 

 8 grădinițe 

 1 colegiu universitar 

 1 liceu  

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

județului Dolj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Cifra de școlarizare aferentă anului 
școlar 2019-2020, 

 

Învățământ 
particular  
autorizat 

Învățământ 
particular  
acreditat 

Total pe nivel 

Copii în învățământul preșcolar 148 438 586 
Elevi în învățământul primar 114 319 433 
Elevi în învățământul gimnazial 58 101 159 
Elevi în învățământul profesional - 233 233 
Elevi în învățământul liceal (ciclul 
inferior) 

- 169 169 

Elevi în învățământul liceal (ciclul 
superior) 

- 288 288 

Elevi în învățământul postliceal 795 3989 4784 

 Din care, elevi în învățământul 
sanitar 

475 2390 2865 

Total general 1115 5537 6652 
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DERULAREA PROGRAMULUI A DOUA ȘANSĂ  ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CRAIOVA ȘI JUDEȚUL DOLJ 

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

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

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

sunt angrenate. 

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

acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională. 

  La nivelul județului Dolj, programul ”A doua șansă” se derulează în 23 de unități de învățământ. 

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

              La nivelul județului Dolj, programul Școala după școală s-a derulat în 33 unități de învățământ 

 Număr de elevi beneficiari ai programului Școala după școală: 1878 nivel primar, 1031 nivel gimnazial; 

 

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 ”PELENDAVA” CRAIOVA 
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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; 

 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 

 

http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
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SITUAȚIA STATISTICĂ – EFECTIVE ELEVI  

Număr elevi  Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnazial Nivel liceal Nivel profesional Nivel postliceal 
 31 162 187 105 86 28 

 

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

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

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

 

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 2019 – 2020 este de 1622. 

 

RECHIZITE ȘCOLARE : Conform O.M.E.C.T.S. nr. 4385/07.06.2012 ,în anul școlar 2019-2020 s-a distribuit către unitățile școlare un 

număr de 0 pachete de rechizite școlare. 
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PROGRAMUL EURO 200 : Programul ” EURO 200” a început să fie aplicat în anul financiar 2004 conform Legii 269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziționării de calculatoare.  În anul școlar 2019/2020 au  fost 267 beneficiari.  

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

profesional și tehnic: 2800 

 

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 2019-2020 au fost transmise comunicate de presă și informări către presă, distribuţia acestor 

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

de interes general au fost aduse la cunoştinţa mass-media prin intermediul comunicatelor de presă şi al conferințelor de presă.  

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

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

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

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

cuvânt. Comunicatele de presă au fost transmise către toți partenerii educaționali interesați. 
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Comunicarea cu mass-media a avut drept principale componente:  

 Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă pe teme de interes general, referitoare la activitatea I.S.J. Dolj şi a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din județul Dolj; 

 Organizarea de conferinţe de presă; 

 Transmiterea de informaţii în vederea participării mass-media la evenimentele de larg interes din domeniul învățământului;  

 Menţinerea legăturii permanente cu jurnaliştii acreditaţi pe domeniul învăţământ; 

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

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

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

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

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

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

accentuându-se însemnătatea actului educațional; 

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

mass-media cât și prin intermediul activităților organizate.  

ISJ Dolj deține un nou site www.isjdolj.ro, care asigură transparenţa în ceea ce priveşte personalul activitatea instituției, creându-

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

și o pagină facebook. 

  

 

http://www.isjdolj.ro/

