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GRAFICUL INSPECȚIILOR ȘCOLARE 

Anul școlar 2020 – 2021 

Semestrul I 

Inspector școlar pentru Activități extrașcolare 

Nr. 

crt. 
Activitatea 

Unitățile de învățământ 

în care se desfășoară 

activitatea 

Perioada Tematica Responsabili Indicatori 

Proiectarea activității de îndrumare și control 

1. Elaborarea activității de 

îndrumare și control 

Inspectoratul Școlar 

Județean Galați 

Septembrie- 

octombrie 2020 

- Diagnoza procesului educațional 

pentru anul școlar 2019 – 2020 

- Elaborarea planului managerial, 

planului oparațional pentru anul școlar 

2020 – 2021 

- Realizarea graficului de inspecții 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Rapoartele de activitate 
pentru anul școlar 2019 – 
2020 
Planul managerial, planul 
operațional pentru anul 
școlar 2020 – 2021 
Graficul de inspecții 

2. Consfătuirea națională a 

inspectorilor școlari de 

specialitate 

Inspectoratul Școlar 

Județean Galați 

09.09.2020 

11.09.2020 

Contextul educativ și sanitar în care se 

va desfășura activitatea în anul școlar 

2020 - 2021, ca urmare a evoluției 

pandemiei de COVID-19 

- Repere metodologice pentru 

consolidarea achizițiilor anului școlar 

2019 – 2020 

- Asigurarea înțelegerii și aplicării 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Materialele transmise de 
către MEC 



 
corecte a noilor programe pentru 

învățământul gimnazial - clasa a VIII-a.  

- Utilizarea metodelor moderne de 

predare – învățare – evaluare 

diferențiate, conform nevoilor educative 

ale elevului vizând dezvoltarea gândirii 

critice, premisă a alfabetizării științifice 

și diminuării riscului de analfabetism 

funcțional, în condițiile începerii 

cursurilor în unitățile de învățământ, 

respectiv realizarea de activități 

asistate de tehnologie și internet. 

- Valorificarea noilor tehnologii în 

activitățile de învățare cu elevii și 

lecțiile din programul Teleșcoala. 

- Elaborarea și implementarea de 

programe/proiecte/activități de abilitare 

curriculară pe discipline de 

studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: 

proiectare curriculară, evaluarea la 

clasă, evaluarea la examenele 

naționale și la competițiile școlare, în 

parteneriat cu centrele de formare 

județene (CCD). 

Cadrul normativ privind organizarea 

procesului de învățământ în anul școlar 

2020– 2021 – noutăți, puncte critice, 

măsuri și acțiuni generate de acesta 

(planuri-cadru, programe școlare în 

vigoare, manuale școlare, planificarea 

și proiectarea didactică, examenele 

naționale 2021) 

3 Consfătuirea județeană a 

cadrelor didactice care 

răspund de activitățile 

extrașcolare – transmiterea 

informațiilor privind 

Inspectoratul Școlar 

Județean Galați 

Septembrie 2020 Contextul educativ și sanitar în care se 

va desfășura activitatea în anul școlar 

2020 - 2021, ca urmare a evoluției 

pandemiei de COVID-19 

- Repere metodologice pentru 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Materiale transmise  



 
desfășurarea activității în anul 

școlar 2020-2021, online 

consolidarea achizițiilor anului școlar 

2019 – 2020 

- Asigurarea înțelegerii și aplicării 

corecte a noilor programe pentru 

învățământul gimnazial - clasa a VIII-a.  

- Utilizarea metodelor moderne de 

predare – învățare – evaluare 

diferențiate, conform nevoilor educative 

ale elevului vizând dezvoltarea gândirii 

critice, premisă a alfabetizării științifice 

și diminuării riscului de analfabetism 

funcțional, în condițiile începerii 

cursurilor în unitățile de învățământ, 

respectiv realizarea de activități 

asistate de tehnologie și internet. 

- Valorificarea noilor tehnologii în 

activitățile de învățare cu elevii și 

lecțiile din programele Teleșcoala și 

Lecții virtuale (CCD). 

- Elaborarea și implementarea de 

programe/proiecte/activități de abilitare 

curriculară pe discipline de 

studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: 

proiectare curriculară, evaluarea la 

clasă, evaluarea la examenele 

naționale și la competițiile școlare, în 

parteneriat cu centrele de formare 

județene (CCD). 

Cadrul normativ privind organizarea 

procesului de învățământ în anul școlar 

2020– 2021 – noutăți, puncte critice, 

măsuri și acțiuni generate de acesta 

(planuri-cadru, programe școlare în 

vigoare, manuale școlare, planificarea 

și proiectarea didactică, examenele 

naționale 2021) 

4 Deschiderea anului școlar Liceul Tehnologic 14.09.2020 Verificare aplicării măsurilor de Inspector  



 
2020 - 2021 „Simion Mehedinți” 

Galați 

organizare a activității în cadrul 

unităților de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-COV-2, din perspectiva celor 3 

scenarii prezentate în Anexa nr. 1 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

5 Activitatea de evaluare anuală 

a activității directoriilor și 

directorilor adjuncți ai unităților 

de învățământ 

Unitățile de învățământ 

arondate 

Septembrie 2019 Evaluarea anuală a activității 

directoriilor și directorilor adjuncți ai 

unităților de învățământ 

Subcomisia nr. 

5 din cadrul 

comisiei de 

evaluare 

Fișe de evaluare anuală 

 Activitatea de evaluară anuală 

a profesorilor metodiști 

Inspectoratul Școlar 

Județean Galați 

Septembrie 2019 Evaluarea anuală a activității 

profesorilor metodiști 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Fișe de evaluare anuală 

Inspecții tematice 

6 Inspecția tematică 1 Școala Gimnazială Nr.1, 

comuna Cavadinești și 

structura Gănești,  

 

Școala Gimnazială Nr.1, 

comuna Blânzi și  

Școala Primară 

Cărăpcești,  

Școala Gimnazială Nr. 

1, comuna Cerțești și 

structura Cârlomănești,  

 

Liceul Tehnologic Nr.1, 

comuna Corod și 

structura  

Școala Gimnazială Nr.1 
 

07 – 11.09.2020 Verificare aplicării măsurilor de 

organizare a activității în cadrul 

unităților de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-COV-2, din perspectiva celor 3 

scenarii prezentate în anexa nr. 1 a 

Ordinului comun al MEC și MS nr. 

5487/1494/2020 (existența procedurilor 

specifice, existența traseelor în sălile 

de clasă, asigurarea de materiale și 

echipamente de protecție, 

dezinfectarea periodică a spațiilor cu 

substanțe biocide, exitența planului de 

curățenie și dezinfecție, realizarea 

triajului epidemiologic, semnalizarea 

corespunzătoare a locurilor în bănci 

pentru fiecare elev , pupitrele 

individuale păstrând distanța de cel 

puțin 1 m, stabilirea circuitelor 

funcționale, verificarea respectării 

protocoalelor pentru cantine, internate 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Rapoarte de inspecție 
tematică 
Fișe de monitorizare 
Număr de inspecții efectuate 



 
școlare și pentru transportul elevilor cu 

microbuzul școlar) 

Verificarea existenței avizelor sanitare, 

a stadiului obținerii acestora 

(documentația depusă) și analizarea 

motivelor neavizării 

Verificarea stadiului de realizare a 

lucrărilor de reparații (finalizarea 

acestora până la începerea cursurilor, 

soluții pentru eventualele întârzieri care 

afectează desfășurarea procesului de 

învățământ) 

 

7 Inspecția tematică 2 Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială Nr. 2, 
Grădinițele cu P.N. Nr. 1 
și Nr. 2 din comuna 
Independența  
 

Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială „Ștefan cel 
Mare”, Grădinițele cu 
P.N. Nr. 1 și Nr. 2 din 
comuna Piscu  
 

28.09 – 
23.10.2020 

A. Respectarea legislației privind 

încheierea situației școlare din anul 

școlar 2019 – 2020 

A.1. Verificarea desfășurării 

examenelor de corigență/diferențe. 

A.2. Verificarea modului de realizare a 

transferurilor. 

A.3. Verificarea încheierii situației 

școlare, an școlar 2019 – 2020. 

A.4.  Verificarea realizării evaluării 

anuale a activității personalului didactic 

și didactic auxiliar, an școlar 2019 – 

2020 cu respectarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar, 

aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 6.143/2011, cu modificările 

ulterioare aprobate prin OMEC nr. 

4247/2020. 

A.5. Verificarea aplicării Ordinului nr. 

3844/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul actelor 

de studii și a documentelor școlare 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Rapoarte de inspecție 
tematică 
Fișe de monitorizare 
Număr de inspecții efectuate 



 
gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Verificarea existenței 

procedurilor interne specifice 

privind activitatea de 

gestionare (procurare, 

întocmire, completare, 

eliberare casare și arhivare a 

actelor de studii și a 

documentelor școlare. 

- Verificarea respectării art. 4 

din Ordinul nr 3844/2016, 

referitor la modelul și 

conținutul documentelor 

școlare. (Documentele 

școlare, în format editabil, 

conform notei M.E.N. nr. 

40678/2016, se ală pe site-ul 

https:www.edu.ro/acte-de-

studii-si-documente-scolare). 

- Verificarea respectării art. 26, 

27, 28 și 29 din Ordinul nr 

3844/2016, secțiunea a 2-a, 

Întocmirea, completarea, 

eliberarea și arhivarea 

documentelor școlare 

B. Monitorizarea începerii noului an 

școlar 2020 – 2021 

B.1. Verificarea aplicării măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu 

prevederile Ordinului comun al 

ministrului sănătății și al ministrului 



 
educației și cercetării nr. 

5487/1494/2020. 

B.2. Avizarea sanitară și pentru 

securitate la incendiu a unităților 

școlare (existența / inexistența avizului, 

demersuri realizate pentru obținerea 

avizării, motivele neavizării. 

B.3. Verificarea constituirii colectivelor 

de elevi (sub și peste efectiv). 

B.4. Verificarea respectării art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 cu modificările și 

completările ulterioare, privind accesul 

liber la informațiile de interes public. 

B.5. Încadrarea cu personal didactic. 

Monitorizarea desfășurării concursurilor 

pentru ocuparea posturilor vacante 

(unde este cazul). 

B.6. Verificarea modului de constituire 

și funcționare a Consiliului de 

Administrație. 

B.7. Monitorizarea măsurilor referitoare 

la siguranța elevilor în spațiul școlii. 

B.8. Diseminarea în unitățile de 

învățământ preuniversitar din județul 

Galați a prevederilor ROFUIP, aprobat 

prin OMEC nr. 5.447/2020 și a 

Metodologiei-cadru privind 

desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal, aprobată prin OMEC 

nr. 5545/2020. 

8 Inspecția tematică 3 Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială Nr. 2, 
Grădinițele cu P.N. Nr. 1 
din comuna 

02 .11 -. 
 04.12.2020 

Respectarea legislației privind 

desfășurarea procesului de învățământ 

în anul școlar 2020 – 2021 

Evaluarea calității procesului de 

învățământ – factori care influențează 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Rapoarte de inspecție 
tematică 
Fișe de monitorizare 
Număr de inspecții efectuate 



 

Independența  
 

Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială „Ștefan cel 
Mare”, Grădinițele cu 
P.N. Nr. 1 din comuna 
Piscu  
 

performanța unității școlare 

Identificarea de exemple de bună 

practică privind inovarea în activitatea 

unității școlare 

Monitorizarea încadrării cu personal 

didactic auxiliar și nedidactic 

Monitorizarea asigurării siguranței 

elevilor și a bunurilor în spațiul școlii 

Verificarea aplicării măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu 

prevederile ordinului comun al 

ministrului sănătății și al ministrului 

educației și cercetării nr. 

5487/1494/2020. 

9 Inspecția tematică 4 Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială Nr. 2, 
Grădinițele cu P.N. Nr. 1 
din comuna 
Independența  
 

Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială „Ștefan cel 
Mare”, Grădinițele cu 
P.N. Nr. 1 din comuna 
Piscu  
 

07.12.2020 - 

29.01.2021 

Verificarea modului de completare a 

cataloagelor școlare, a ritmicității notării 

și a frecvenței elevilor, a completării 

condicii de prezență 

Monitorizarea unităților de învățământ 

care au obținut rezultate slabe la 

examenele naționale 

Monitorizarea participării copiilor de 

vârstă școlară în învățământul 

obligatoriu 

Verificare aplicării măsurilor de 

organizare a activității în cadrul 

unităților de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-COV-2, din perspectiva celor 3 

scenarii prezentate în anexa nr. 1 a 

Ordinului comun al MEC și MS nr. 

5487/1494/2020 (existența procedurilor 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Rapoarte de inspecție 
tematică 
Fișe de monitorizare 
Număr de inspecții efectuate 



 
specifice, existența traseelor în sălile 

de clasă, asigurarea de materiale și 

echipamente de protecție, 

dezinfectarea periodică a spațiilor cu 

substanțe biocide, exitența planului de 

curățenie și dezinfecție, realizarea 

triajului epidemiologic, semnalizarea 

corespunzătoare a locurilor în bănci 

pentru fiecare elev , pupitrele 

individuale păstrând distanța de cel 

puțin 1 m, stabilirea circuitelor 

funcționale, verificarea respectării 

protocoalelor pentru cantine, internate 

școlare și pentru transportul elevilor cu 

microbuzul școlar) 

10 Inspecție tematică pentru 
rezolvarea unor 
reclamații/sesizări 

 Dacă este cazul Verificarea aspectelor semnalate în 
cadrul sesizărilor/reclamațiilor 

Inspector 
școlar pentru 
activități 
extrașcolare 

Rapoarte de inspecție 
tematică 
Fișe de monitorizare 
Număr de inspecții efectuate 

Inspecții școlare generale 

11 Inspecție școlară generală Liceul de Arte „Dimitrie 

Cuclin” Galați 

26 – 30.10.2020 

02 – 06.10.2020 

Evaluarea generală a performanțelor 

diferitelor categorii de unități de 

învățământ, prin raportare explicită la 

politicile educaționale, scopurile și 

obiectivele dezirabile propuse sau la 

standardele asumate în funcționarea 

acestora 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Fișe de observație a lecției 
Rapoarte scris individual 
Număr ore asistate 
Număr calificative acordate 
 

12 Inspecție școlară generală Școala Gimnazială Nr. 

26 Galați 

02 – 06.11.2020 

09 – 13.11.2020 

Evaluarea generală a performanțelor 

diferitelor categorii de unități de 

învățământ, prin raportare explicită la 

politicile educaționale, scopurile și 

obiectivele dezirabile propuse sau la 

standardele asumate în funcționarea 

acestora 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Fișe de observație a lecției 
Rapoarte scris individual 
Număr ore asistate 
Număr calificative acordate 
 

13 Inspecție școlară generală Școala Gimnazială 

„George Ivașcu” 

comuna Cerțești 

16 – 20.11.2020 

23 – 27.11.2020 

Evaluarea generală a performanțelor 

diferitelor categorii de unități de 

învățământ, prin raportare explicită la 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

Fișe de observație a lecției 
Rapoarte scris individual 
Număr ore asistate 
Număr calificative acordate 



 
politicile educaționale, scopurile și 

obiectivele dezirabile propuse sau la 

standardele asumate în funcționarea 

acestora 

extrașcolare  

14 Inspecție școlară generală Școala Gimnazială Nr. 1 

comuna Foltești 

07 – 11.12.2020 

14 – 18.12.2020 

Evaluarea generală a performanțelor 

diferitelor categorii de unități de 

învățământ, prin raportare explicită la 

politicile educaționale, scopurile și 

obiectivele dezirabile propuse sau la 

standardele asumate în funcționarea 

acestora 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Fișe de observație a lecției 
Rapoarte scris individual 
Număr ore asistate 
Număr calificative acordate 
Raport scris final 
Rezumatul raportului scris 
final 
Procese-verbale 

Inspecții școlare de specialitate 

15 Inspecții școlare în specialitate  Conform graficului La solicitare Evaluarea competențelor profesionale/ 

activității profesionale ale/a cadrelor 

didactice  

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare  

Rapoarte scrise 
Fișe de evaluare 
Număr de inspecții efectuate 

Alte tipuri de inspecții 

16 Activitate de monitorizare cu 

caracter permanent 

Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială Nr. 2, 
Grădinițele cu P.N. Nr. 1 
și Nr. 2 din comuna 
Independența  
 

Școala Gimnazială Nr. 1 
și stucturile  Școala 
Gimnazială „Ștefan cel 
Mare”, Grădinițele cu 
P.N. Nr. 1 și Nr.2 din 
comuna Piscu  
 

23 – 25.09.2020 

07 – 09.10.2020 

14 – 16.10.2020 

21 – 23.10.2020 

28 - 30.10.2020 

04 - 06.11.2020 

11 – 13.11.2020 

18 – 20.11.2020 

25 – 27.11.2020 

02 – 04.12.2020 

09 – 11.12.2020 

16 – 18.12.2020 

13 – 15.01.2021 

20 – 22.01.2021 

27 – 29.01.2021 

Consilierea și sprijinirea unităților de 

învățământ preuniversitar pentru 

asigurarea condițiilor de siguranță 

sanitară în vederea prevenirii 

îmbolnăvirii cu virusul SARS – CoV-2 și 

identificarea scenariului de funcționare 

stabilit conform ratei de incidență 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Rapoarte de inspecție/ de 
asistență a directorilor 

17 Inspecție de monitorizare cu 

caracter permanent 

Unități școlare arondate 16 – 18.09.2020 

01- 02.10.2020 
14 – 16.10.2020 

21 – 23.10.2020 

Monitorizarea prezenței la clasă a 

elevilor și cadrelor didactice la 

începutul și sfârșitul programului 

Gradul de utilizare a însemnelor unității 

de învățământ 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare  

Note de control 



 

 

Notă: În condițiile evoluției stării epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS – CoV – 2, a aprobării unor documente legislative, a unor modificări în 

procesul educațional din anul școlar 2020 – 2021, acest document poate fi completat/modificat. 

 

Inspector școlar pentru Activități extrașcolare, 

Prof. Maricel Nicolae Lazăr 

Unități școlare arondate 04 – 06.11.2020 

11 – 13.11.2020 

18 – 20.11.2020 

Monitorizarea prezenței la clasă a 

elevilor și cadrelor didactice la 

începutul și sfârșitul programului 

Verificarea legislației privind integrarea 

etnicilor rromi și a elevilor cu CES 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Note de control 

Unități școlare arondate 25 – 27.11.2020 

02 – 04.12.2020 

09 – 11.12.2020 

16 – 18.12. 2020 

13 – 15.01.2021 

27 – 29.01.2021 

Urmărirea obiectivelor propuse în 

planul manegerial 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Metodiști 

 

18 Desfășurarea concursurilor la 

nivelul unității 

Conform graficului Conform graficului Consilierea și sprijinirea unităților de 

învățământ cu privire la organizarea și 

desfășurarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante la nivelul 

unității de învățământ 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Metodiști 

Profesori în 

specialitatea 

postului  

Note de control 

19 Evaluare externă periodică/ 

acreditări/ autorizări 

Conform graficului 

ARACIP 

Conform graficului 

ARACIP 

Participare la vizitele ARACIP în 

vederea evaluării externe periodice/ 

acreditării/ autorizării 

Inspector 

școlar pentru 

activități 

extrașcolare 

Rapoarte și procese-verbale 


