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GRAFICUL UNIC 
al activităților de îndrumare și control 

Anul școlar 2019 – 2020 
 
 
Domeniile 

CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 
MANAGEMENT 

 
Preambul 

Prin inspecția școlară se realizează monitorizarea, controlul, îndrumarea și evaluarea modului și gradului de realizare a obiectivelor propuse de 
unitățile de învățământ din județul Gorj , 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 Gorj pentru anul școlar 2019-2020: 

 Legea nr. 1 / 2011, Legea învățământului 
 OMECTS 5547 / 6 oct. 2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar 
 OMECTS nr.5530/2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare 
 OMENCS 5079 / 2016, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
 Raportul asupra stării învățământului din județul Gorj în anul școlar 2018-2019 
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 Planul Strategic Instituțional 2019-2022 al ISJ GJ 
 Planul managerial al ISJ GJ pentru anul școlar 2019-2020 
 Planul de îmbunătățire pentru 2019-2020 

 
Tipuri de inspecții care se vor desfășura în anul școlar 2019-2020: 

A. Inspecții tematice 
B. Inspecții școlare generale 
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 la clasă pentru obținerea definitivării în învățământ 
 inspecții de specialitate și inspecții tematice în specialitate (conform graficului propriu al inspectorilor școlari pentru disciplinele de 

studiu). 
 
Obiectivele principale ale inspecției școlare 

La nivelul județului Gorj , obiectivele inspecției școlare sunt stabilite în conformitate cu: 
A. Repere tematice generale MEN: 

1. Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile MEN și politicile europene 
2. Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii 
3. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții 
4. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare – predare – evaluare. 

B. Repere specifice MEN (conform adresei 67 din 27.09.2018 de la Direcția Generală Inspecție și Control / Direcția Inspecție școlară și 
Evaluare): 

a. Stabilirea gradului de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de învățământ, a curriculumului implementat pentru fiecare obiect de 
studiu și a temelor cross-curriculare cu identificarea punctelor tari, punctelor slabe și provocărilor privind procesul de implementare a 
curriculumului pentru elevi, profesori și comunitate școlară; 

b. Asigurarea calității activității inspectoratelor școlare județene; 
c. Evaluarea calității procesului de învățământ și propuneri concrete de măsuri pentru creșterea calității; 
d. Asigurarea acurateței datelor introduse în SIIIR la nivelul unității de învățământ, asumarea acestora de către director; 
e. Identificarea semestrială a factorilor care influențează performanța activității unităților de învățământ; 
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f. Identificarea semestrială a exemplelor de bună practică privind inovarea în procesul de predare-învățare, în conducerea școlii, în abordarea 
parteneriatelor, în special cu părinții, comunitatea locală, ONG-uri și diseminarea acestora; 

g. Evaluarea activității particularizate a unităților de învățământ, inclusiv din perspectiva eficientizării costurilor; 
h. Consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar în implementarea politicilor educaționale naționale; 
i. Sprijinirea și încurajarea dezvoltării individuale a elevilor și formarea atitudinii pozitive a acestora față de educația pe care le-o furnizează școala. 

 
Criterii de selecție în stabilirea unităților şi persoanelor incluse în graficul de inspecție 
 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 slabe în 

activitatea didactică; 
 îndeplinirea graficului de inspecţii curente de specialitate înaintea inspecţiilor speciale; 
 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. 

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

 Document de pre inspecție – în cadrul inspecției școlare generale; 
 Distribuția inspectorilor pe domenii, cf. OMECS 5547/2011; 
 Fișe de inspecție tematică – pentru analiză / eficientizare; 
 Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ al disciplinei; 
 Proceduri de inspecții actualizate pentru anul școlar 2019-2020< 
 Măsurare – indicatori de calitate, elaborați la nivelul ISJ Gorj (armonizare cerințe inspecție cu cerințele A.R.A.C.I.P.). 

 
Instituții abilitate prin lege să efectueze inspecții: MEN, ISJ Gorj (prin inspectori școlari și metodiști) 
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     NR. 

CRT. PERIOADA TIPUL ACTIVITĂŢII DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL COORDONATORI / 
RESPONSABILI / RESURSE INDICATORI 

1. 2 – 6 
septembrie 

2019 

Organizare internă: 
- Monitorizarea pregătirii unităților de învățământ cu privire la 
începerea anului școlar 
- Pregătirea documentelor pentru evaluarea anuală a activității 
inspectorilor școlari 
- Încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 
2019-2020; 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte argumentative și 
fișe de autoevaluare 
inspectori 
Documente concursuri / 
discipline 
Fișe de încadrare 

2. 9-13 
septembrie 

2019 

Deschiderea oficială a anului școlar; 
Activitate de monitorizare / colectare de date – Obiective: 
Monitorizarea constituirii formațiunilor de studiu: nr. elevi, 
clase sub/peste efectiv ; 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Colectare date pentru 
fiecare școală din județ 

3. 16-20 
septembrie 

2019 

Consfătuirile naționale ale inspectorilor școlari – după caz 
(participare / videoconferințe) 
Organizare internă: 
- Evaluarea anuală a activității inspectorilor școlari 
- Evaluare anuală directori 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Calificative anuale 
inspectori școlari 
Calificative anuale directori 

4. 23-27 
septembrie 

2019 

Organizare internă: 
- Elaborare documente manageriale 
Documentele de diagnoză și prognoză ale ISJ Gorj pentru 
anul școlar 2019 – 2020 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Documente manageriale ale 
ISJ Gorj – postate pe site-ul  
www.isjgorj.ro 

5. 30 septembrie 
- 3 octombrie 

2019 

Inspecţie tematică 
Completarea documentelor școlare; 
Monitorizarea realizare încadrări personal an şcolar 2019-2020 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Gradul de completare a 
documentelor școlare 
Respectarea metodologiei 
de mișcare . 
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       Pregătire pentru Ziua Educației  Organizare Ziua Educației – 

5 octombrie 2019  

6. 7-11 
octombrie 

2019 

Inspecție tematică 1 – Obiective: 
 Verificarea asigurării condițiilor de siguranță a elevilor în 

şcoală pe toată durata programului: Planul de măsuri 
privind siguranţa elevilor întocmit pentru fiecare unitate de 
învățământ (plan de pază, existența elementului distinctiv 
pentru elevi, împrejmuiri, sistem de alarmă, pază etc.); 
Existența documentelor specifice pentru asigurarea 
respectării normelor de siguranță şi securitate în muncă; 
Organizarea serviciului pe școală. 

 Pre inspecție pentru inspecție școlară generală I 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Raport de inspecție tematică 

7. 14 octombrie 
2019 

Activități de analiză, prognoză și proiectare la sediul ISJ 
Gorj 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Personal didactic-auxiliar ISJ 

Rapoarte de analiză 
Previzionare Plan de 
școlarizare 
Previzionare rețea școlară 
Planuri remediale și de 
susținere a performanței 

8. 15-22 
octombrie 

2019 

Inspecţie şcolară generală într-o unitate de învăţământ 1 
Repere MEN vizate: 1/ 3 /4/ a / c /f /g /h / i 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar de sector 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoarte de inspecție 

9. 28 octombrie-1 
noiembrie 

2019 

Vacanță preșcolar  și primar 
Inspecție tematică 2 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: e) 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Raport de inspecție tematică 
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        Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

Metodiști  

10 4-8 
noiembrie 

2019 

Inspecție de specialitate 2 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: 4 / c 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 
 Revenire inspecție școlară generală I 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

11 11-15 
noiembrie 

2019 

Inspecție tematică 5 – Obiective: 
 Învățământ particular 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 

12 18-22 
noiembrie 

2019 

Inspecție tematică 3 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: h) 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 

13 25-29 
noiembrie 

2019 

Inspecție tematică 4 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: 3 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 
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     14 2-6 

decembrie 
2019 

Inspecție de specialitate 3 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: 4 / f 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 
 Preinspectie pentru inspecție școlară generală 2 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

15 9-13 
decembrie 

2019 

Inspecţie şcolară generală într-o unitate de învăţământ 2 
Repere MEN vizate: 1/ 3 /4/ a / c /f /g /h / i 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar 
de sector 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoarte de inspecție 

16 16-20 
decembrie 

2019 

Inspecție tematică 6 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: g 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Raport de inspecție tematică 

17 23-27 
decembrie 

2019 

Vacanța de iarnă   

18 30 decembrie 
2019 - 

3 ianuarie 
2020 

Vacanța de iarnă   

19 6-10 
ianuarie 

2020 

Vacanța de iarnă   

20 13-17 ianuarie 
2020 

Inspecție tematică 7 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: 1 
 Verificare SCIM 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Raport de inspecție tematică 
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        Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

Metodiști  

21 20-24 ianuarie 
2020 

24 ianuarie Zi liberă 
Inspecție tematică 8 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: a / e 
 Olimpiade școlare 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 
 Revenire ISGA 2 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 

22 27-31 ianuarie 
2020 

Inspecţie şcolară generală într-o unitate de învăţământ 3 
Repere MEN vizate: 1/ 3 /4/ a / c /f /g /h / i 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar de sector 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoarte de inspecție 

23 3–7 
februarie 2020 

Inspecție de specialitate 4 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: 4 / a 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

24 10-14 
februarie 2020 

Inspecție tematică 9 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: 2 / d 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 
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       Inspecţii gradul I, gradul II 

Inspecţii de specialitate 
  

25 17-21 
februarie 2020 

Inspecție de specialitate 5 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: 4 / c 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

26 24-28 
februarie 2020 

Inspecţie şcolară generală într-o unitate de învăţământ 4 
Repere MEN vizate: 1/ 3 /4/ a / c /f /g /h / i 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar de sector 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoarte de inspecție 

27 2-6 
martie 
2020 

Inspecție de specialitate 6 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: 4 / f 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

28 9-13 
martie 
2020 

Inspecție tematică 10 – Obiective: 
 Monitorizare simulări 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 
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     29 16-20 

martie 
2020 

Inspecție de specialitate 7 – Obiective: 
 Repere MEN vizate: 4 / a 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

30 23-27 
martie 
2020 

Inspecţie şcolară generală într-o unitate de învăţământ 5 
Repere MEN vizate: 1/ 3 /4/ a / c /f /g /h / i 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar de sector 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoarte de inspecție 

31 30 martie - 3 
aprilie 
2020 

Inspecție tematică 11 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: i) 
 Activitatea consilierilor școlari 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 

32 6-10 
aprilie 
2020 

Vacanța de primăvară   

33 13-17 
aprilie 
2020 

Vacanța de primăvară    

34 20-24 aprilie 
2020 

20-21 aprilie – vacanță (Paște) 
Inspecție tematică 12 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: g) 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Raport de inspecție tematică 
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     35 27 aprilie – 1 

mai 2020 
1 mai Ziua Muncii 
Inspecție de specialitate 8 – Obiective: 
 cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

36 4-8 mai 2020 Inspecţie şcolară generală într-o unitate de învăţământ 6 
Repere MEN vizate: 1/ 3 /4/ a / c /f /g /h / i 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar de sector 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoarte de inspecție 

37 11-15 mai 2020 11-14 14 mai Evaluare clasa a II-a 
Inspecție de specialitate 9 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: i) 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

38 18-22 mai 2020 19-21 21 mai Evaluare clasa a IV-a 
Inspecție tematică 13 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: c) 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate (examen de titularizare) 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 
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     39 25-29 mai 2020 27-28 mai Evaluare clasa a VI-a 

29 mai Încheierea cursurilor la clasa a XII-a 
 
Inspecție de specialitate 10 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: 3 
 Altele cf. graficului propriu al inspectorilor școlari 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate (examen de titularizare) 

 
Finalizarea inspecțiilor pentru DEFINITIVAT 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Rapoartele inspectorilor 
școlari 
Rapoarte de specialitate 

40 1-5 iunie 2020 5 iunie Încheierea cursurilor clasa a VIII-a 
1 iunie Ziua copilului 

 
Inspecție tematică 14 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: h) 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate (examen de titularizare) 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 

41 8-12 iunie 2020 Încheierea cursurilor 
 
Inspecție tematică 15 – Obiective: 
 Reper MEN vizat: c) 
 Altele, cf. fișei de inspecție tematică 

 
Inspecţii gradul I, gradul II 
Inspecţii de specialitate (examen de titularizare) 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Metodiști 

Raport de inspecție tematică 
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     42 15-19 iunie 

2020 
15-18 iunie Evaluare Națională clasa a VIII-a ISG 

ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte / statistici / analize 

43 22-26 iunie 
2020 

BACALAUREAT 2020 ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte / statistici / analize 

44 29 iunie – 3 
iulie 2020 

Organizare internă: colectare / centralizare de date în 
vederea elaborării rapoartelor anuale / comisii examene 
naționale 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte anuale 

45 6-10 iulie 2020 Organizare internă: colectare / centralizare de date în 
vederea elaborării rapoartelor anuale / comisii examene 
naționale 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte anuale 

46 13-17 iulie 
2020 

Organizare internă: colectare / centralizare de date în 
vederea elaborării rapoartelor anuale / comisii examene 
naționale 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte anuale 

47 20-24 iulie 
2020 

22 iulie DEFINITIVAT – proba scrisă ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 

Rapoarte / statistici / analize 
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Anexa 1 la Graficul unic al activităților de îndrumare şi control 
Anul școlar 2019-2020 

 
Obiective urmărite în inspecțiile tematice 

 
 Monitorizarea compatibilizării documentelor manageriale cu strategiile MEN, județene și cu politicile europene; 
 Monitorizarea situației unităților de învățământ din județ la început de an școlar: 

- existența avizelor ISU, a avizelor sanitare de funcționare 
- asigurarea condițiilor de siguranță a elevilor în școală pe toată durata programului 
- existența documentelor școlare (examen de corigență, diferență şi situații neîncheiate; comandă de cataloage, condici, registre matricole), conforme cu Legea 1/2011 
şi stadiul de completare a lor; 
- 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; 

 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 frecvenței elevilor, monitorizarea absențelor, transmiterea înștiințărilor către părinții elevilor care depășesc numărul de absențe nemotivate, 

planificarea şi susținerea 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, situații sfârșit de semestru / încheiere de an școlar; Completarea documentelor școlare; 
 Consiliere și orientare / Activitatea extrașcolară / activități educative. Analiza CAEJ; 
 Proiect de încadrare 2020-2021; 
 Auditarea formațiunilor de studiu. Mișcare elevi; 
 Pregătirea examenelor naționale. 
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Anexa 2 la Graficul unic al activităților de îndrumare și control 
Anul școlar 2019-2020 

 
 
 

Unitățile școlare propuse pentru inspecții generale în anul școlar 2019-2020 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ 

1. Școala Gimnazială nr. 1 Negomir 
2. Școala Gimnazială Bălcești 
3. Liceul Tehnologic Tismana 
4. Școala Gimnazială Bumbești Pițic 
5. Colegiul Auto ”Traian Vuia” Tg Jiu 
6. Școala Gimnazială Hurezani 
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