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Nr. 4147/20.09.2021       Aprobat în şedinţa C.A. a I.Ş.J. Hunedoara din data de ..................... 

    
   

 GRAFICUL UNIC DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL  
 AL INSPECTORATULUI  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  HUNEDOARA   

PE ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 

I. CADRUL LEGISLATIV: 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul MECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
Ordinul MEC/MS nr. 5196/1756/2021 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; 
Ordinul Nr 5338/1082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiţii de 
siguranţă epidemiologică pentru îmbolnăvirea cu virusul SARS-CoV-2;   
Adresa M.E. nr 33207/DGIP/21.09.2021 privind organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară și procesul de selecție a metodiștilor 
inspectoratului școlar în anul școlar 2021-2022; 
OMEC nr 6106/03.12.2020 aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 
Ordinul MEN nr. 324 /2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 
Ordinul nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 
OMEC nr. 5.633/2019 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar.  
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a  acestora. 
Orice alte modificări ale temeiului legislativ general şi specific, notificări şi precizări ale M.E.C. referitor la legislaţia specifică; 
OBIECTIVELE INSPECŢIEI ŞCOLARE: 

a) monitorizarea implementării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2; 
b) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar;  
c) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin egalizarea şanselor şi asigurarea calităţii în învăţământ; 
d) evaluarea funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
e) urmărirea corelării ofertei educaţionale cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, 

comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; 
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f) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru 
îmbunătăţirea propriei activităţi. 

g) consilierea unităților de învățământ pentru organizarea și desfășurarea activităților online;  
h) sprijin unităților școlare și cadrelor didactice pentru aplicarea corectă a  prevederilor Metodologiei – Cadru privind  desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucarea datelor cu caracter personal; 
i) consilierea și sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității de prdare-învățare evaluare prin 

intermediul tehnologiei și al internetului; sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic 
(dezvoltarea bibliotecii virtuale), a atingerii standardelor de performanță de către elevi. 
 

II. CRITERIILE DE SELECŢIE a unităţilor de învăţământ incluse în activităţile de îndrumare şi control: 
1. Data ultimei inspecţii generale (după Harta inspecţiei generale a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara); 
2. Unităţi de învăţământ cu rezultate slabe la evaluările şi examenele naţionale; 
3. Unități de învățământ care aplică scenariul 2 care presupune: 

a) participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și 
a elevilor din învățământul special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție; 

b) participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepția celor din învățământul special. 
4. Unităţi de învăţământ cu disfuncţionalităţi în activitatea de management sau de colaborare cu partenerii educaţionali, rezultate în urma 

sesizărilor sau reclamaţiilor; 
5. Unități în care se desfășoară programul „Școala după școală”; 
6. Unități de învățământ cu învățământ seral, cu frecvență redusă, program „A doua șansă”; 
7. Unități de învățământ cu risc de apariție a fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a celui de segregare. 

 
 

SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 

1-3 
SEPTEMBRIE 2021 

Inspecţie tematică:  
Analiza resursei umane și a capacității instituționale pentru organizarea și 
desfășurarea activităților didactice în condițiile pandemiei cu SARS-Cov-2 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Bălici Claudia 

6-10  
SEPTEMBRIE 2021 

Inspecţie tematică:  
Analiza resursei umane și a capacității instituționale pentru organizarea și 
desfășurarea activităților didactice în condițiile pandemiei cu SARS-Cov-2 

Inspectorii şcolari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Bălici Claudia 

Inspecţie tematică:  
 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Participarea la consfătuirile naționale pe discipline/nivele de învățământ (on-line) 
Organizarea consfătuirilor județene (on-line sau hibrid) 

învățământ 

13-17 
SEPTEMBRIE 2021 

Inspecţie tematică:  
Evaluarea anuală a directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar 

Compartimentul Management 
Inspectorii școlari coordonatori ai 

unităților de învățământ 
Participarea la consfătuirile naţionale pe discipline/nivele de învățământ (on-line) 
Consilierea cadrelor didactice cu privire la modul de desfășurare a activității 
didactice în anul școlar 2020-2021 prin intermediul consfătuirilor județene (on-line 
sau hibrid) 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 

20-24 
 SEPTEMBRIE 2021 

Selecția profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara  
Compartimentul DRU 

 
Coordonator: Bufnea Daniela 

Participarea la consfătuirile naţionale pe discipline/nivele de învățământ (on-line) 
Consilierea cadrelor didactice cu privire la modul de desfășurare a activității 
didactice în anul școlar 2020-2021 prin intermediul consfătuirilor județene (on-
line/hibrid/fizic) 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 

27 SEPTEMBRIE-  
1 OCTOMBRIE 2021 

Selecția profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara 
Compartimentul DRU 

 
Coordonator: Bufnea Daniela 

Inspecție tematică:  
Evaluarea capacității unităților de învățământ de a desfășura activitate suport de 
învățare prin intermediul tehnologiei și a internetului în vederea stabilirii necesarului 
de resurse informaționale   

Compartimentul contabilitate/tehnic 
administrativ 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Holhoș Viorel 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Evaluarea dosarelor de înscriere 

Compartimentul Management 
Inspectorii școlari din Comisia de 

organizare 

4-8  
OCTOMBRIE 2021 

Inspecție tematică:  
Evaluarea capacității unităților de învățământ de a desfășura activitate suport de 
învățare prin intermediul tehnologiei și a internetului în vederea stabilirii necesarului 
de resurse informaționale   

Compartimentul contabilitate/tehnic 
administrativ 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Responsabil: Holhoș Viorel 

Selecția profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara 
Compartimentul DRU 

 
Coordonator: Bufnea Daniela 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Evaluarea dosarelor de înscriere 

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea modului de respectarea a Ordinul ME/MS nr. 5338/1082 din 
01.10.2021 privind măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-Cov-2, în conformitate cu  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Moldovan Simina 

Inspecție tematică:  
Acordarea de sprijin cadrelor didactice în vederea: 

- proiectării activităților de învățare prin intermediul tehnologiei și al 
internetului; 

- elaborarea  instrumentelor de lucru/evaluare; 
utilizarea eficientă a resurselor educaționale deschise. 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
 
Responsabil: Lazăr Daniel 

Inspecție de specialitate la unitățile de învățământ care desfășoară activități 
didactice în scenariul 2  
 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei scrise  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

11-15 OCTOMBRIE 
2021 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea modului de respectarea a Ordinul ME/MS nr. 5338/1082 din 
01.10.2021 privind măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-Cov-2, în conformitate cu  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil:  Moldovan Simina 

Inspecție tematică:  
Acordarea de sprijin cadrelor didactice în vederea: 

- proiectării activităților de învățare prin intermediul tehnologiei și al 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
internetului; 

- elaborarea  instrumentelor de lucru/evaluare; 
utilizarea eficientă a resurselor educaționale deschise. 

 
Responsabil: Lazăr Daniel 

Inspecție de specialitate la unitățile de învățământ care desfășoară activități 
didactice în scenariul 2  
 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei scrise  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

18-22 
OCTOMBRIE 2021 

Preinspecție: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂȘDĂU 

Inspector școlar coordonator 
al unității de învățământ 

 
Responsabil: Peter Liliana 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea modului de respectarea a Ordinul ME/MS nr. 5338/1082 din 
01.10.2021 privind măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-Cov-2, în conformitate cu  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Moldovan Simina 

Inspecție tematică:  
Consiliere privind aplicarea reperelor metodologice la clasa a IX-a. 
Monitorizarea utilizării manualelor digitale la clasele V-VIII 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

Responsabili:  
Bratu Alina - clasa a IX-a 
Murar Alexandru – clasele V-VIII 

Inspecție de specialitate la unitățile de învățământ care desfășoară activități 
didactice în scenariul 2 
 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 

25-29  
OCTOMBRIE 2021 

Inspecție generală: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂȘDĂU 

Inspector școlar coordonator 
  și echipa de inspecție 

 
Responsabil: Peter Liliana 
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Vacanță preșcolar/primar 
Inspecție tematică:  
Consiliere privind aplicarea reperelor metodologice la clasa a IX-a. 
Monitorizarea utilizării manualelor digitale la clasele V-VIII 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

Responsabili:  
Bratu Alina - clasa a IX-a 
Murar Alexandru – clasele V-VIII 

1-5 
NOIEMBRIE 2021 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea învățământului seral, FR și a programului „A doua șansă”  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Moldovan Simina 

Inspecții de specialitate și speciale: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

 
8-12 

NOIEMBRIE 2021 
 
 

 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea învățământului seral, FR și a programului „A doua șansă” – 
semenstrul I 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ IPT 

 
Responsabil: Moldovan Simina 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei de interviu  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

Inspecții de specialitate: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

15-19 
 NOIEMBRIE 2021 

Inspecție tematică:  
Monitorizare și consiliere asupra modului în care au fost încheiate și aplicate 
contractele de pregătire practică în învățământul profesional și dual și a contractelor 
de parteneriat cu operatorii economici. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ IPT 

 
Responsabil: Cioară Dana Luiza 

Inspecții de specialitate și speciale: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei de interviu  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

22-26  
NOIEMBRIE 2021 

Postinspecție: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂȘDĂU 

Inspector școlar coordonator 
  și echipa de inspecție 

 
Responsabil: Peter Liliana 

Inspecție tematică:  
Monitorizare și consiliere asupra modului în care au fost încheiate și aplicate 
contractele de pregătire practică în învățământul profesional și dual și a contractelor 
de parteneriat cu operatorii economici. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ IPT 

 
Responsabil: Cioară Dana Luiza 

Inspecții de specialitate și speciale: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei de interviu  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

29 NOIEMBRIE - 3  
DECEMBRIE 2021 

Inspecție tematică: 
Utilizarea softurilor educaționale și a mijloacelor IT în procesul  de predare-
învățare-evaluare 
Evaluarea și publicarea RED-urilor, conform Procedurii Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ  
Consiliile consultative 

 
Responsabil: Demian Flaviu 

Inspecție de specialitate  la unitățile de învățământ care își desfășoară activități 
didactice în scenariul 2  

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei de interviu  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

6-10 
 DECEMBRIE 2021 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea integrării tuturor copiilor de vârstășcolară în sistemul de învățământ 
și a fenomenului de segregare școlară. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Responsabili: 
Szasz-Barra Zsofia, CJRAE HD 

Inspecție de specialitate:  
Consilierea cadrelor didactice cu privire la integrarea elevilor cu CES în 
învățământul de masă;  

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
 
Responsabil: Bălici Claudia 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei de interviu  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

13-17 
DECEMBRIE 2021 

Inspecție tematică: 
Consilierea unităților de învățământ în proiectarea planului de școlarizare 2021-
2022  conform documentelor stategice la nivel județean, local și a precizărilor din 
documentele M.E.C. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
Compartimentul MRU 

Compartimentul rețea școlară 
 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea ritmicității notării și a consemnării absențelor, cu respectarea 
prevederilor din ROFUIP 
 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Responsabili:  
Moldovan Simina 
Murar Alexandru 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea integrării tuturor copiilor de vârstă școlară în sistemul de învățământ 
și a fenomenului de segregare școlară. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili: 
Szasz-Barra Zsofia, CJRAE HD 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat: 
Organizarea și desfășurarea probei de interviu  

Compartimentul Management 
Comisia de organizare 

20-22  
DECEMBRIE 2021 

Inspecție tematică: 
Consilierea unităților de învățământ în proiectarea planului de școlarizare 2021-
2022  conform documentelor strategice la nivel județean și local și a proiectului 
planului de încadrare 2021-2022 conform precizărilor din documentele M.E.C.  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
Compartimentul MRU 

Compartimentul rețea școlară 
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
VACANȚA  DE IARNĂ 

23 DECEMBRIE 2021 – 9 IANUARIE 2022 

10-14 
IANUARIE 2022 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea ritmicității notării și a consemnării absențelor, cu respectarea 
prevederilor din ROFUIP 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili:  
Moldovan Simina 
Murar Alexandru 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea realizării planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 
Monitorizarea efectivelor de elevi pe formațiuni de studiu, conform art.63/LEN, a 
gradului de corelare a datelor din SIIIR, analiza planului de încadrare cu personal 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
Compartimentul MRU 

Compartimentul plan-salarizare 
Compartimentul rețea școlară 

Inspecții de specialitate: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul  DRU 

 

17-21 
 IANUARIE 2022 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea stadiului de implementare a Sistemului de control intern/managerial 
(SCIM) și respectarea prevederilor legislative privind implementarea acestuia. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili: 
 Berbeceanu Gabriela  
Manolea Mihaela 

Inspecție tematică:  
Consilierea cadrelor didactice cu privire la integrarea elevilor cu CES în 
învățământul de masă;  
 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Bălici Claudia 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea realizării planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 
Monitorizarea efectivelor de elevi pe formațiuni de studiu, conform art.63/LEN, a 
gradului de corelare a datelor din SIIIR, analiza planului de încadrare cu personal 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
Compartimentul MRU 

Compartimentul plan-salarizare 
Compartimentul rețea școlară 



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Inspecții de specialitate și speciale: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

24-28 
IANUARIE  2022 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea stadiului de implementare a Sistemului de control intern/managerial 
(SCIM) și respectarea prevederilor legislative privind implementarea acestuia. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: 
 Berbeceanu Gabriela  
Manolea Mihaela 

Simularea județeană a examenelor naționale 

Comisiile județene 
Responsabili: 
Evaluare Națională – Vintilă 
Teodora 
Bacalaureat – Bratu Alina 

Preinspecție: 
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI 

Inspector școlar coordonator 
al unității de învățământ 

 
Responsabil: Beșleagă Camelia 

31 IANUARIE -  4 
FEBRUARIE 2022 

Inspecții de specialitate și speciale: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul  DRU 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea învățământului seral, FR și a programului „A doua șansă” 
 – semestrul al II-lea 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ IPT 

 
Responsabil: Moldovan Simina 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea realizării planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 
Monitorizarea efectivelor de elevi pe formațiuni de studiu, conform art.63/LEN, a 
gradului de corelare a datelor din SIIIR, analiza planului de încadrare cu personal 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
Compartimentul MRU 

Compartimentul plan-salarizare 
Compartimentul rețea școlară 

 Inspecție generală: Inspector școlar coordonator 



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
7-11 

FEBRUARIE 2022 
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI   și echipa de inspecție 

 
Responsabil: Beșleagă Camelia 

Inspecții de specialitate și speciale: 
Pentru obținerea definitivatului în învățământ/a gradelor didactice 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea stadiului de implementare a Sistemului de control intern/managerial 
(SCIM) și respectarea prevederilor legislative privind implementarea acestuia. 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili: 
 Berbeceanu Gabriela  
Manolea Mihaela 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea realizării planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 
Monitorizarea efectivelor de elevi pe formațiuni de studiu, conform art.63/LEN, a 
gradului de corelare a datelor din SIIIR, analiza planului de încadrare cu personal 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
Compartimentul MRU 

Compartimentul plan-salarizare 
Compartimentul rețea școlară 

 

14-18 
FEBRUARIE 2022 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea probelor din cadrul examenelor de certificare a calificării 
profesionale a absolvenților învățământului postliceal nivel 5 de calificare 

Comisia județeană 
 
Responsabil: 
Cioară Dana Luiza 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea realizării planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 
Monitorizarea efectivelor de elevi pe formațiuni de studiu, conform art.63/LEN, a 
gradului de corelare a datelor din SIIIR, analiza planului de încadrare cu personal 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
Compartimentul MRU 

Compartimentul plan-salarizare 
Compartimentul rețea școlară 

 

Inspecții de specialitate: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

 



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
 

 

 

12 

 

SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 

21-25 
FEBRUARIE 2022 

Preinspecție: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA 

Inspector școlar coordonator 
 
Responsabil:Bauman Cristina  

Inspecție tematică: 
Monitorizarea elaborării și transmiterii la termen a documentelor de autoevaluare și 
raportare a stadiului implementării codului controlului intern / managerial 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ/conexe 

 
Responsabil: 
 Berbeceanu Gabriela  
Manolea Mihaela 

28 FEBRUARIE - 4 
MARTIE 2022 

Inspecție generală:  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA 

Inspector școlar coordonator 
și echipa de inspecție 

 
Responsabil:Bauman Cristina 

Inspecții de specialitate: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi, inspecții pentru cadrele didactice înscrise la examenul 
de Definitivat 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU  

 

7-11 
MARTIE 2022 

Postinspecție:  
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI  

Inspector școlar coordonator 
 
Responsabil:Beșleagă Camelia 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea cazurilor de  neîncheiere a situației școlare la finele semestrului I 
2021 - 2022 și soluționarea acestora după începerea semestrului al II-lea 

Inspectorii școlari coordonatori 
ai unităților de învățământ 

 
Responsabil: Basa Gabriel 

Inspecție de specialitate 
- la unitățile de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale și/sau cu risc de 
absenteism; 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

14-18 
MARTIE 2022 

 
 

Preinspecție: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS 

Inspector școlar coordonator 
 
Responsabil:Gabriel Basa  

Inspecție de specialitate Inspectorii școlari responsabili de 



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
 - la unitățile de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale și/sau cu risc de 

absenteism; 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

discipline/niveluri/tipuri de 
învățământ 

Compartimentul DRU 

Simularea examenelor naționale 

Comisiile județene 
Responsabili: 
Evaluare Națională – Vintilă 
Teodora 
Bacalaureat – Bratu Alina 

21-25 
MARTIE 2022 

 Inspecție generală: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS 

Inspector școlar coordonator 
și echipa de inspecție 

 
Responsabil:Gabriel Basa 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea cuprinderii în sistemul educațional a tuturor copiilor de vârstă școlară 
pentru anul școlar 2021-2022 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili: 
Berbeceanu Gabriela 
Peter Liliana 

Inspecție de specialitate și specială 
- la unitățile de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale și/sau cu risc de 
absenteism; 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

28 MARTIE - 1 
APRILIE 2022 

Postinspecție:  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA 
 

Inspector școlar coordonator, 
 
Responsabil: Bauman Cristina 

Preinspecție: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS 

Inspector școlar coordonator,  
 
Responsabil: Peter Liliana  

Inspecție tematică: 
Monitorizarea cuprinderii în sistemul educațional a tuturor copiilor de vârstă școlară 
pentru anul școlar 2021-2022 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili: 
Berbeceanu Gabriela 



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Peter Liliana 

Inspecție de specialitate și specială 
- la unitățile de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale și/sau cu risc de 
absenteism; 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Compartimentul DRU 

4-7  
APRILIE 2022 

Inspecție generală:  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS 

Inspector școlar coordonator 
și echipa de inspecție 

 
Responsabil: Peter Liliana 

 

Inspecție de specialitate și specială 
- la unitățile de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale și/sau cu risc de 
absenteism; 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 
Inspector școlar coordonator  

Compartimentul DRU 
 

8-14  
APRILIE  

2022 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea Programul naţional "Şcoala Altfel"  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili:  
Popovici Corina, Matei  Partenie 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea respectării legislației în vigoare cu privire la transferul elevilor 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Vintilă Teodora  

Organizarea olimpiadelor școlare naționale  
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ - VINERI, 15 aprilie 2022 – 1 mai 20211 

2– 6 
MAI 2022 

 Postinspecție:  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS 

Inspector școlar coordonator, 
 
Responsabil: Basa Gabriel 

Inspecție tematică: 
Monitorizarea respectării legislației în vigoare cu privire la transferul elevilor 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabil: Vintilă Teodora  



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
 

 

 

15 

 

SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 

9-13 
MAI 2022 

Preinspecție  
LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG 

Inspector școlar coordonator, 
 
Responsabil:Bălici Claudia 

Inspecție de specialitate și specială 
- la unitățile de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale și/sau cu risc de 
absenteism; 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

Inspectorii școlari 
 

Compartimentul DRU 

16-20 
MAI 2022 

Inspecție generală  
LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG 

Inspector școlar coordonator 
și echipa de inspecție 

 
Responsabil: Bălici Claudia 

Inspecție de specialitate și specială 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

I 
nspectorii școlari responsabili de 

discipline/niveluri/tipuri de 
învățământ  

Compartimentul DRU 
 

23-27 
MAI 2022 

Postinspecție  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS 

Inspector coordonator, 
 
Responsabil: Peter Liliana 

Inspecție de specialitate: 
Consiliere privind organizarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare în 
palate și cluburi ale copiilor 

Inspectori școlari, 
 
Responsabili:  
Popovici Corina, Matei  Partenie 

Inspecție de specialitate 
- la unitățile de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale și/sau cu risc de 
absenteism; 
- pentru obținerea definitivatului în învățământ /a gradelor didactice. 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ  
Compartimentul DRU 

23-27 
MAI 2022 

 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea ritmicității notării și a încheierii situației școlare pe anul școlar 2021-
2022, cu respectarea prevederilor din ROFUIP 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 
 
Responsabil:  
Peter Liliana - primar 



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
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SĂPTĂMÂNA TIPUL INSPECŢIEI/ ACTIVITATEA RESPONSABILI 
Demian Flaviu - gimnaziu 
Bauman Cristina  -liceu 

Inspecții de specialitate: 
Tematică stabilită de inspectorii şcolari (pe arie curriculară) conform specialităţii și 
a propriilor analize de nevoi 

Inspectorii școlari responsabili de 
discipline/niveluri/tipuri de 

învățământ 

30 MAI –  
3 IUNIE 2022 

Postinspecție: 
LICEUL TEORETIC „I. C. BRĂTIANU” HAȚEG 

Inspector școlar coordonator, 
 
Responsabil:Bălici Claudia 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea încheierii situației școlare pe anul școlar 2021-2022, cu respectarea 
prevederilor din ROFUIP, pentru clasele din învățământul primar, gimnazial și 
liceal, filiera teoretică  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

Responsabil:  
Peter Liliana - primar 
Demian Flaviu - gimnaziu 
Bauman Cristina  -liceu 

6-10 
IUNIE 2021 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea  probelor din cadrul examenelor de certificare a calificării 
profesionale a absolvenților învățământului profesional liceal nivel 4  

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

Responsabili: Cioară Dana-Luiza 
Inspecție tematică: 
Monitorizarea cazurilor de  neîncheiere a situației școlare la finele semestrului al II-
lea 2021 - 2022 și soluționarea acestora după încheierea anului școlar  

Inspectorii școlari coordonatori 
ai unităților de învățământ 

 
Responsabil: Basa Gabriel 

13-17 
IUNIE 2022 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea probelor de competențe lingvistice și digitale din cadrul examenului 
national de bacalaureat 2021-2022  
Monitorizarea probelor scrise din cadrul examenului de Evaluare Națională 2021-
2022 

Responsabili: 
Evaluare Națională – Vintilă 
Teodora 
Bacalaureat – Bratu Alina  

Inspecție de specialitate: 
Consiliere privind organizarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare în 
palate și cluburi ale copiilor 

Inspectori școlari 
 
Responsabili:  
Popovici Corina, Matei  Partenie 

21-27 
 IUNIE 2022 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat 2021-

Comisiile județene, 
Inspectori coordonatori 



 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
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2022   

Responsabil: Bratu Alina 

27 IUNIE –  
1 IULIE 2022 

Inspecție tematică:  
Monitorizarea încheierii situației școlare pe anul școlar 2021-2022, cu respectarea 
prevederilor din ROFUIP, pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică 
și clasele din învățământul profesional 
 

Inspectorii școlari coordonatori ai 
unităților de învățământ 

 
Responsabili:  
Peter Liliana - primar 
Demian Flaviu - gimnaziu 
Bauman Cristina  -liceu 

 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

PROF. ILIE PÂRVAN     
                                                                                                                                      
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,                                            INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, 
           PROF. DR. IOLANDA IACOB                                                                                                     PROF. DR. MARTA MATE  


