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Pentru anul școlar 2021-2022, având în vedere condițiile speciale, generate de criza coronavirusului, Graficul unic este adaptat stării de fapt și măsurilor 

specifice de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 

În funcție de evoluția situației la nivel național, județean sau de reconfigurarea altor calendare la nivelul ME,  pot fi aduse modificări Graficului unic al 

activităților de îndrumare și control al ISJ BN. 
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Prin inspecția școlară se realizează monitorizarea, controlul, îndrumarea și evaluarea modului și gradului de realizare a obiectivelor propuse de unitățile 

de învățământ din județul Bistrița-Năsăud, în funcție de proiecțiile județene și de prioritățile specifice.  

Activitatea de inspecție este organizată prin Graficul unic al activităților de îndrumare și control, elaborat în baza următoarelor documente de legislație 

specifică și de analiză și proiecție la nivelul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2021: 

 Legea nr. 1 / 2011, Legea învățământului; 

 Ordinul ME nr. 3.243 din 5 februarie 2021, privind structura anului școlar 2021-2022; 

 OMEC 6106/3 dec. 2020, privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Adresa ME nr. 33207/21.09.2021, privind organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară în anul școlar 2021-2022; 

 Procedura de inspecție a ISJ BN; 

 ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 OMECTS nr.5530/2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare; 

 OMEC nr. 5447/31.08.2020, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Raportul asupra stării învățământului din județul Bistrița-Năsăud în anul școlar 2020-2021; 

 Planul Strategic Instituțional 2020-2023 al ISJ BN actualizat; 

 Planul managerial al ISJ BN pentru anul școlar 2021-2022; 

 Planul de îmbunătățire pentru 2021-2022; 

 Ordinul comun ME/MS 5338/1082/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. 

Tipuri de inspecții care se vor desfășura în anul școlar 2021-2022: 

A. Inspecții tematice 

B. Inspecții școlare generale, în măsura în care contextul epidemiologic o permite 

C. Inspecții de specialitate: 

 inspecții speciale în vederea obținerii gradelor didactice II și I 

 inspecții curente în vederea obținerii gradelor didactice II și I 

 inspecții speciale la clasă pentru obținerea definitivării în învățământ 

 inspecții de specialitate și inspecții tematice în specialitate (conform graficului propriu al inspectorilor școlari pentru d isciplinele de studiu). 

În funcție de contextul epidemiologic și de scenariile în care funcționează unitățile de învățământ din județ, inspecțiile se pot desfășura cu prezența fizică a 

inspectorilor în școli sau on-line. 

http://www.isjbn.ro/
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Obiectivele principale ale inspecţiei şcolare  
 
La nivelul județului Bistrița-Năsăud, scopul inspecției școlare este îndrumarea/consilierea directorilor unităților de învățământ/cadrelor didactice pentru 

asigurarea desfășurării activităților cu elevii în condiții de siguranță sanitară, fizică și emoțională. Obiectivele inspecției școlare sunt stabilite în conformitate cu: 

 
A.  Priorități ale educației pentru anul școlar 2021-2022, transmise la consfătuirile naționale : 

1. Crearea unui mediu educativ și sanitar sigur, în contextul pandemiei de COVID-19;  
2. Consolidarea achizițiilor anului școlar 2020-2021, luând în considerare ghidurile metodologice pe discipline; 
3. Implementarea Reperelor metodologice pentru clasa a IX-a; 
4. Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul gimnazial; 
5. Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare –evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii 

critice, premisă a alfabetizării științifice și a diminuării riscului de analfabetism funcțional; 
6. Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii; 
 

B. Obiective generale ale activității de inspecție școlară, conform OMEC 6106/3 dec. 2020, privind aprobarea Regulamentului de 

inspecție a unităților de învățământ preuniversitar: 
1. Monitorizarea eficienţei managementului şcolar, managementului calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor 

(umane, financiare, materiale şi informaţionale) şi respectarea legislaţiei în vigoare; 
2. Monitorizarea managementului curriculum-ului (aplicarea curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculum-ului la decizia instituţiei de 

educaţie / în dezvoltare locală) şi managementul activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi didactic auxiliar;  
3. Evaluarea activităţii personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional);  
4. Evaluarea nivelului performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare);  
5. Monitorizarea modului în care instituţia de educaţie sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare 

(consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse;  
6. Aprecierea modului  de comunicare a şcolii cu părinţii şi comunitatea locală;  
7. Evaluarea atitudinii elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 

 

C.  Țintele și obiectivele stabilite în documentele proiective ale Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud 
1. Crearea/menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei; 
2. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului didactic și egalitatea de șanse ; 
3. Asigurarea calității actului managerial în unitățile de învățământ din județ; 

4. Promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială  prin validarea și recunoașterea educației non-formale și informale. 

http://www.isjbn.ro/
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Criterii de selecţie în stabilirea unităţilor şi persoanelor incluse în graficul de inspecţie 

 unităţi şcolare în care nu s-au desfăşurat inspecţii de acest tip de mai mult de cinci ani;

 unităţi şcolare cu rezultate slabe la examenele naţionale;
 unităţi şcolare cu disfuncţii în majoritatea componentelor de activitate;
 unităţi şcolare cu stări conflictuale;

 unităţi şcolare cu management şcolar ineficient;
 identificarea unei nevoi în ceea ce privește consilierea metodică şi pedagogică a cadrelor didactice debutante sau a celor cu rezultate s labe în 

activitatea didactică;
 priorităţile disciplinei, în funcţie de obiectivele de la nivelul specialităţii;

 respectarea graficului de inspecţii speciale al fiecărui inspector;
 identificarea unei nevoi pentru domeniul personal didactic-auxiliar și nedidactic;
 instituții conexe.



Principiile inspecţiei şcolare 
1. Principiul calităţii ofertei educaţionale; 

2. Principiul egalităţii şanselor; 
3. Principiul competenţei şi al profesionalismului;   
4. Principiul transparenţei; 
5. Principiul ameliorării şi dezvoltării; 

6. Principiul autoevaluării; 
7. Principiul evaluării multicriteriale; 
8. Principiul feedbackului constructiv. 



Instrumente interne de lucru, concepute pentru eficientizarea inspecției școlare (fac parte integrantă din prezentul document, ca anexe): 

 Document de preinspecție – în cadrul inspecției școlare generale;

 Distribuția inspectorilor pe domenii, cf. OMEC 6106/3 dec. 2020;
 Fișe de inspecție tematică – pentru analiză/eficientizare;
 Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ al disciplinei;
 Proceduri de inspecții actualizate pentru anul școlar 2021-2022;

 Măsurare – indicatori de calitate, elaborați la nivelul ISJ BN.

 

http://www.isjbn.ro/
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Finalităţile inspecţiei şcolare  

1. asigurarea funcționării unităților de învățământ din județ în condiții de siguranță sanitară, în contextul pandemiei de Covid-19;     

2. restructurarea şi reorganizarea sistemului de învăţământ în vederea eficientizării procesului de învăţământ; 
3. îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare; 
4. ameliorarea calităţii managementului educaţional la toate nivelurile; 
5. sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala; 

6. eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; 
7. îmbunătăţirea comunicării intra- şi interinstituţionale şi la nivelul comunităţii; 
8. eficientizarea parteneriatului educaţional; 
9. aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 

10.  elaborarea bazelor de date privind inspecţia şcolară, necesare diagnosticării stării învăţământului; 
11.  evaluarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivel de şcoală, CEAC), cea externă (inspectoratul şcolar) şi situaţia reală; 
12.  evaluarea competenţelor manageriale şi profesionale ale directorilor şi metodiştilor, precum şi a abilităţilor acestora de a controla, evalua, îndruma 

şi consilia;  

13.  sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii de predare, învăţare şi evaluare, a procesului managerial; 
14.  sintetizarea observaţiilor în vederea realizării propunerilor de elaborare/modificare a  proiecţiilor şi strategiilor viitoare ale ISJ BN; 
15.  revizuirea ofertei educaţionale a şcolii în unele situaţii; 
16.  susţinerea şcolilor în obţinerea implicării şi sprijinului primăriei. 

 
 

Instituții abilitate prin lege să efectueze inspecții: ME, ISJ BN (prin inspectori școlari și metodiști) 

http://www.isjbn.ro/
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NR. 
CRT. 

PERIOADA TIPUL ACTIVITĂŢII DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 
COORDONATORI / 

RESPONSABILI / RESURSE 
INDICATORI 

1. 1 – 3 

septembrie 

2021 

Organizare internă: 
- Pregătirea documentelor pentru evaluarea anuală a activității 

inspectorilor școlari 
- Încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 
2021-2022; Pregătirea concursului județean/discipline pentru 
ocuparea posturilor rămase vacante în urma etapelor de 

mobilitate; 
- Debut Inspecție tematică 1 – Monitorizarea stadiului de 
pregătire a unităților de învățământ pentru începerea anului 
școlar 2021-2022, în condițiile implementării măsurilor de 

siguranță epidemiologică 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte argumentative și 
fișe de autoevaluare 
inspectori 
Documente concursuri / 
discipline 

Fișe de încadrare 

2. 6 – 10 

septembrie 

2021 

Inspecție tematică 1 
Monitorizarea stadiului de pregătire a unităților de 
învățământ pentru începerea anului școlar 2021-2022, în 
condiții de siguranță epidemiologică; 

 

Consfătuirile naționale ale inspectorilor școlari  

(videoconferințe) 

 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Raport de inspecție 
tematică 
 

 

3. 13 – 17 

septembrie 

2021 

Debut an școlar – monitorizarea respectării măsurilor de 

siguranță epidemiologică în prima zi de școală cf. 

ordinului comun ME/MS nr 5.196/1.756 din 6 septembrie 
2021 

Monitorizare zilnică scenarii și evoluție epidemiologică 
în toate unitățile de învățământ din județ 

Consfătuirile naționale ale inspectorilor școlari 

(videoconferințe)  

Pregătire documente în vederea organizării concursului de 

selecție metodiști 2021-2022 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Machetă de 
monitorizare/raportare 
zilnică 

Actualizare PO 04.1.Selecție 
metodiști 

 

Apnunț pe site www.isjbn.ro  
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- Evaluarea anuală a activității inspectorilor școlari 
  

Debut organizare concurs directori și directori adjuncți 

4. 20 – 24 

septembrie 

2021 

Monitorizarea activității din unitățile de învățământ 

 

 

Pregătirea concursului de selecție metodiști 2021-2022 

 

Organizare internă: 

- Evaluare anuală directori 
 

Consfătuiri județene/discipline  

ISG 
ISGA 

Inspectori școlari 

Machetă de 
monitorizare/raportare 
zilnică 

Apel selecție metodiști pe 
site www.isjbn.ro 

Calificative anuale 
inspectori școlari 

Calificative anuale directori 

5. 27 septembrie 

- 1 octombrie 

2021 

Monitorizarea activității din unitățile de învățământ  

 

Selecție metodiști 2021-2022 

 
Organizare internă 

 

Consfătuiri județene/discipline  

- Elaborare documente manageriale 
Documentele de diagnoză și prognoză ale ISJ BN pentru anul 
școlar 2021 – 2022 

 

Concurs directori și directori adjuncți – verificare dosare 

de înscriere 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Machetă de 
monitorizare/raportare 
zilnică 

Analiză documente selecție 
metodiști  

Drafturi documente 
manageriale 

Linkuri și participara la 
consfătuiri 

Rezultate în urma verificării 
dosarelor de înscriere 
concurs directori 

http://www.isjbn.ro/
http://www.isjbn.ro/
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6. 04 – 08 
octombrie 

2021 

Ziua Educației 

Inspecție tematică 2: Monitorizarea implementării 

ordinului comun  ME/MS nr. 5338/1.082/01.10.2021 în 
unitățile de învățământ  

Selecție metodiști 2021-2022 

Concurs directori – lista finală admiși/respinși etapa de 

verificare a dosarelor de înscriere  

Organizare internă: 

Consfătuiri județene/discipline  
- Elaborare documente manageriale 
Documentele de diagnoză și prognoză ale ISJ BN pentru anul 
școlar 2021 - 2022 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Drafturi documente 
manageriale 
 
Analiză documente selecție 
metodiști / rezultate finale 
 
 
Linkuri și participarea 
cadrelor didactice la 
consfătuiri 

7. 11 – 15 

octombrie 

2021 

Inspecție tematică 2 – continuare 

 

 

Concurs directori și directori adjuncți – proba scrisă 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari  

-Raport de inspecție tematică 
 
Rezultate inițiale proba scrisă 
postate pe site www.isjbn.ro  

  

8. 18 – 22 

octombrie 

2021 

Concurs directori - contestații 
 
-Elaborare documente manageriale 

Documentele de diagnoză și prognoză ale ISJ BN pentru anul 
școlar 2021 – 2022 

 

Inspecţii gradul I, gradul II, Inspecţii de specialitate  

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

 

Rezultate finale proba scrisă 
concurs directori postate pe 
site www.isjbn.ro  

9. 25 – 29 

octombrie  

2021 

Vacanță învățământ preuniversitar 
Concurs directori – proba scrisă 28 octombrie 2021 

Finalizare documente manageriale ale ISJ BN – aprobare 
CA 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
 

Documente manageriale ale 
ISJ BN – postate pe site-ul 
www.isjbn.ro 

http://www.isjbn.ro/
http://www.isjbn.ro/
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10 1 – 5 

noiembrie 

2021 

Vacanță învățământ preuniversitar 
 
Organizare internă ISJ BN: arhivare documente 

ISG 
ISGA 

Inspectori școlari  

Arhivare documente cf. 
Nomenclatorului arhivistic 

11 08 – 12 

noiembrie 

2021 

Inspecţie tematică 3 – Obiective:  

 

-Verificarea respectării măsurilor de protecție la nivelul întregii 
unități de învățământ, conform prevederilor ordinului comun 
MEC/MS, nr. 5338/1.082/01.10.2021 
-Verificarea asigurării condiţiilor de siguranţă a elevilor în 
şcoală pe toată durata programului: Planul de măsuri privind 
siguranţa elevilor întocmit pentru fiecare unitate de învăţământ 
(plan de pază, existenţa elementului distinctiv pentru elevi, 
împrejmuiri, sistem de alarmă, pază etc.);  
-Existenţa documentelor specifice pentru asigurarea respectării 
normelor de siguranţă şi securitate în muncă; Organizarea 
serviciului pe școală. 
Verificarea constituirii/funcționării formațiunilor de 

studiu: nr. elevi, clase sub/peste efectiv – Formular tip 

 

Inspecţii gradul I, gradul II, Inspecţii de specialitate  

ISG 
ISGA 
Inspector școlar de sector 
Inspectori școlari 

Metodiști 

Formulare tip – formațiuni de 
studiu de la toate unitățile de 
învățământ din județ 
-Raport de inspecție tematică 

12 15 – 19 

noiembrie 

2021 

Concurs directori – etapa de interviu 

 

 

Inspecţii gradul I, gradul II, Inspecţii de specialitate  

ISG 
ISGA 

Inspectori școlari 
Metodiști 

Documente specifice concurs 
directori 
 

13 22 – 26 

noiembrie 

2021 

Concurs directori – etapa de interviu 

 

Inspecție de specialitate 1 – Obiective: 

cf. priorități județene/plan de îmbunătățire ISJ BN 
Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 
 

ISG 
ISGA 

Inspectori școlari 
Metodiști 

Documente specifice concurs 
directori 
 
Rapoartele inspectorilor 
școlari 
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14 2 – 3 

decembrie 

2021 

Concurs directori – etapa de interviu  
 

Inspecție de specialitate 1 – Obiective: 
cf. priorități județene/plan de îmbunătățire ISJ BN 

Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 
 

Inspecţii gradul I, gradul II, Inspecţii de specialitate  

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Documente specifice concurs 
directori 
 
Rapoartele inspectorilor 

școlari 

15 6 – 10 

decembrie 

2021 

Concurs directori – etapa de interviu 
 

Inspecție de specialitate 1 – Obiective: 
cf. priorități județene/plan de îmbunătățire ISJ BN 
Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 
 

Inspecţii gradul I, gradul II, Inspecţii de specialitate  

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Metodiști 

Documente specifice concurs 
directori 
 
Rapoartele inspectorilor 
școlari 

16 13 – 22 

decembrie 

2021 

Inspecție tematică 4 – Obiective: 

cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II, Inspecţii de specialitate  

ISG 

ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 

 

17 23 dec. 2021 -  

2 ian. 2022 

Vacanța de iarnă   

18 3 – 7 
 ianuarie  

2022 

Organizare internă 
Pregătirea cercurilor pedagogice  

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Draft cercuri pedagogice 

19 10 – 14 
ianuarie  

2022 

Inspecție tematică 4 – Obiective: 

cf. fișei de inspecție tematică 

Desfășurarea cercurilor pedagogice pe discipline/cu 

directorii  
 

Inspecţii gradul I, gradul II, Inspecţii de specialitate  

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport cerc pedagogic 
 

Inspector şcolar general adjunct, Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație, 

Prof. DEAK ZOLTAN  prof. SIMONA KONRADI 

http://www.isjbn.ro/


Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N 

Tel:    +40 (0)263 213529 

Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 
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Anexa 1 la Graficul unic al activităţilor de îndrumare şi control 

Anul şcolar 2021-2022 
 

Obiective urmărite în inspecțiile tematice  

 
 Monitorizarea compatibilizării documentelor manageriale cu strategiile ME, județene și cu politicile europene;

 Monitorizarea stuației unităților de învățământ din județ la început de an școlar:

- Respectarea prevederilor ordinului comun ME/MS în vigoare pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- existența avizelor ISU, a avizelor sanitare de funcționare 

- asigurarea condiţiilor de siguranţă a elevilor în şcoală pe toată durata programului 

- situația încadrării - Listă posturi / ore neacoperite 

- măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ) 

- situație RAEI 
- Orarul școlilor 

- prezența la consfătuiri. 

 Consiliere/avizare opționale; 

 Monitorizarea asigurării manualelor școlare; 
 Monitorizarea desfășurării, în unitățile de învățământ, a activităților de educație remedială vizând elevii cu dificultăți de învățare, elevii cu cerințe educaționale 

speciale, elevi cu risc ridicat de eșec / abandon școlar, elevii școlarizați la domiciliu, elevii cuprinși în forma de învățământ cu frecvență redusă sau în cadrul 

programelor A doua șansă, Școală după școală, elevi remigranți; 

 Verificare platformă ARACIP – RAEI; 

 Monitorizare – implementare de curriculum; 

 Consiliere / monitorizare elaborare proiect de rețea școlară; 
 Evaluarea / monitorizarea impactului activităților de formare / perfecționare la clasă; 

 Verificarea frecvenţei elevilor, monitorizarea absenţelor, transmiterea înştiinţărilor către părinţii elevilor care depăşesc numărul de absenţe nemotivate, 

planificarea şi susţinerea tezelor semestriale, notarea ritmică); 

 Aplicare ROFUIP: sancțiuni, note la purtare, situații de corigență, respectarea Statutului elevului pentru încheierea situației școlare; 
 Verificarea numărului de note în catalog, medii, situaţii sfârşit de semestru / încheiere de an şcolar; Completarea documentelor școlare; 

 Consiliere și orientare / Activitatea extrașcolară / activități educative. Analiza CAEJ; 

 Proiect de încadrare 2022-2023; 

 Auditarea formațiunilor de studiu. Mișcare elevi; 

 Pregătirea examenelor naționale. 

http://www.isjbn.ro/

