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Avizat,    

Inspector Şcolar General 
prof. Claudius Mladin 

 
Nr. ………….……………. 

PLAN OPERAȚIONAL  
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ LIMBA LATINĂ 

Anul şcolar 2016 – 2017 
 

Obiective generale Obiective derivate Măsuri concrete Termen Responsabilităţi Observaţii 

I. Asigurarea 
accesului 

tuturor elevilor 
la servicii 

educaționale de 
calitate 

 Aspecte privind curriculum-ul. 
 

• informare privind cadrul normativ 
• organizarea procesului de 

învățământ în anul școlar  
• informare privind evaluarea iniţială/ 

de parcurs. 

1 - 24 sept 
2016 

inspectorul de 
specialitate 

 

 Aspecte privind proiectarea 
didactică. 

• întocmirea planificărilor 
calendaristice semestriale şi a 
proiectării pe unităţi de învăţare. 

• avizarea cursurilor opționale 
 

1 - 24 sept 
2016  

responsabilii 
comisiilor 

metodice, director 

 

Organizarea activităţilor metodice. • întocmirea şi prezentarea 
activităţilor cercurilor pedagogice, 
graficul de desfăşurare a acestora 

• organizarea unui schimb de 
experienţă între profesorii din judeţul 
Arad și profesorii din județele 
limitrofe. 

 

1 - 24 sept 
2016 

 
 

decembrie 
2016 

 
 
 
 

inspectorul de 
specialitate, 
responsabilii 

Cercurilor 
pedagogice 
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Obiective generale Obiective derivate Măsuri concrete Termen Responsabilităţi Observaţii 

  Organizarea activităţilor de 
perfecţionare a cadrelor didactice. 

• proiectarea unor activităţi de 
perfecţionare pentru profesori pe 
problemele proiectării: proiectare, 
evaluare, utilizarea softului 
educaţional în lecţii, organizarea de 
stagii de formare, dezvoltarea 
abilităţilor practice de evaluare 

12 sept. - 1 
dec. 2016 

inspectorul de 
specialitate, 

Consiliul 
consultativ,  

metodişti C.C.D. 

 

 Corelarea activităţilor instructiv-
educative cu legislaţia şi cu 
precizările în vigoare. 

• prezentarea unor norme, ordine 
M.E.N.C.S. şi I.S.J. cu privire la 
structura anului şcolar şi la modul de 
desfăşurare a activităţilor concrete la 
clasă; 

• promovarea noutăţilor legislative 
prin intermediul site-ului dedicat 
profesorilor de limba română/limba 
latină. 

anul şcolar 
2016-2017 

inspectorul de 
specialitate, 

administrator site 

 

 Organizarea activităţii Centrului de 
Excelenţă Judeţean. 

• stabilirea normelor pe unităţi 
şcolare pentru plata cu ora a activităţii 
profesorilor ce desfăşoară activităţi de 
performanţă cu elevii. 

1 – 31 
octombrie 

2016  

inspectorul de 
specialitate 

 

II. Creșterea 
calității actului 

educațional 

 Aplicarea metodologiei privind 
restrângerea, pretransferul şi 
titularizarea cadrelor didactice. 

• participarea la acţiunile de 
mobilitate în ceea ce priveşte 
restrângerile de activitate, pretransfer 
şi înscrierea la concursul de 
titularizare. 

aprilie - mai 
2017 

inspectorul de 
specialitate 

 

 Coordonarea comisiilor din şcoli 
pentru stabilirea cadrelor didactice 
implicate în restrângere de activitate. 

• participarea la concursul de 
titularizare. 

iulie 2017 inspectorul de 
specialitate 

 

 Coordonarea activităţilor de analiză a 
dosarelor cadrelor didactice pentru 
diferitele etape de mobilitate. 

• participarea la ocuparea posturilor 
cu suplinitori calificaţi şi necalificaţi. 

august – 
septembrie 

2017 

inspectorul de 
specialitate 

 

 Coordonarea activităţilor comisiilor 
de concurs şi numire pe posturi. 

• participarea la numirea pe posturi a 
cadrelor didactice în urma 
concursurilor şi testării. 

august-
septembrie 

2017 

inspectorul de 
specialitate 
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Obiective generale Obiective derivate Măsuri concrete Termen Responsabilităţi Observaţii 

III. Asigurarea 
condițiilor de 

dezvoltare 
profesională 

 Elaborarea, împreună cu Casa 
Corpului Didactic, a ofertei de 
formare pentru anul şcolar 2016-
2017. 

• participarea la realizarea ofertei de 
formare a Casei Corpului Didactic 
pentru cadre didactice, pe problemele 
proiectării, evaluării, integrarea 
softului educaţional în lecţii. 

• activitate de formare a cadrelor 
didactice pe probleme de evaluare. 

octombrie 
2016 

inspectorul de 
specialitate, 

metodist C.C.D. 

 

Coordonarea activităţilor de formare 
prin cercurile pedagogice, C.C.D. şi 
instituţii de învăţământ superior. 

• stabilirea graficului şi a temelor 
activităţilor de cerc pedagogic, 
precum şi a colaborării cu facultăţile 
de specialitate şi cu cele de ştiinţele  
educaţiei. 

septembrie 
2016  

inspectorul de 
specialitate, 

Consiliul 
consultativ, 

metodist C.C.D. 

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice 
şi metodice. 

• stabilirea tematicii manifestărilor în 
cadrul simpozioanelor educaţionale, , 
participarea la simpozioane 
interjudeţene şi naţionale  

• organizarea Festivalului Theatrum 
Mundi Arad. 

 

octombrie 
2016 

 
 

mai 2016 
 
 

inspectorul de 
specialitate, 

Consiliul 
consultativ 

Inspector de 
specialitate, cadre 
didactice  

 

Organizarea concursului profesorii 
metodiști  

• prezentarea metodologiei de 
participare şi a procedurii; 

• desfăşurarea concursului specific. 

octombrie 
2016 

inspectorul de 
specialitate, 

Consiliul 
consultativ 

 

IV. Creșterea 
calității actului 

educațional 

 Îndrumare privind dotarea cu 
material didactic. 

• realizarea unor inspecţii de 
specialitate privind preocuparea 
conducerilor de şcoli şi a cadrelor 
didactice pentru dotarea şi utilizarea 
materialelor didactice la lecţii. 

permanent  inspectorul de 
specialitate 
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Obiective generale Obiective derivate Măsuri concrete Termen Responsabilităţi Observaţii 

 Îndrumarea cadrelor didactice • realizarea unor  inspecţii de 
specialitate privind preocuparea 
cadrelor didactice pentru realizarea 
unor lecţii activ-participative 

• urmărirea creşterii calităţii 
procesului didactic la disciplinele 
română și latină şi corelarea cu 
nevoile educaţionale ale elevilor. 

• monitorizarea modului de elaborare 
a lucrărilor scrise semestriale 

• se vor verifica măsurile stabilite 
pentru corectarea eventualelor 
probleme relevate  

Permanent 
 
 
 
 
 

inspectorul de 
specialitate, 

metodişti 
 

 

 • Îmbunătăţirea performanţelor 
şcolare ale elevilor la examenele şi 
concursurile naţionale. 

• Realizarea unor inspecţii de 
consiliere a cadrelor didactice, în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de 
pregătire a elevilor. 

• Realizarea unor inspecţii a 
cadrelelor didactice care predau limba 
latină/nivel liceal. 

Permanent 
 
 
 
 
 

Permanent 
 

inspectorul de 
specialitate, 

metodişti 
 
 
 

inspectorul de 
specialitate, 

metodişti 

 

 Îndrumarea activităţilor de inspecţie 
frontală. 

• realizarea activităţilor  specifice 
inspecţiilor frontale organizate în 
unităţile şcolare; 

conform 
graficului 

I.S.J. 

inspectorul de 
specialitate, 

metodişti 

 

 Inspecţii de specialitate pentru 
obţinerea gradelor didactice. 

• realizarea inspecţiilor de specialitate 
pentru obţinerea gradelor didactice şi 
coordonarea metodiştilor; 

conform 
graficului 

inspectorul de 
specialitate, 

metodişti 

 

 Recompense şi sancţiuni. • propuneri de recompensare a 
cadrelor didactice cu merite deosebite 
şi de sancţionare a unor cadre 
didactice care încalcă legislaţia şi 
deontologia profesională. 

după caz inspectorul de 
specialitate 
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Obiective generale Obiective derivate Măsuri concrete Termen Responsabilităţi Observaţii 

 Raportare şi analiză. • realizarea unor rapoarte de analiză 
privind starea învăţământului şi 
stabilirea măsurilor de remediere 

periodic inspectorul de 
specialitate 

 

  Alcătuirea graficului concursurilor şi 
a manifestărilor ştiinţifice ale elevilor. 

• organizarea Olimpiadelor şcolare de 
specialitate 

conform 
calendarului 

I.S.J. 

inspectorul de 
specialitate 

 

  Stabilirea graficului concursurilor cu 
caracter practic-aplicativ. 

• organizarea concursurilor școlare de 
specialitate; 

• organizarea unor sesiuni de 
comunicări. 

martie-
aprilie 2017  

inspectorul de 
specialitate 

 

 Examene naţionale. • Pregătirea cadrelor didactice în 
vederea Evaluării Naţionale la clasa a 
VI-a 

• participarea la Evaluarea naţională - 
clasa a VIII-a şi la Examenul de 
Bacalaureat 2017. 

permanent 
 
 

conform 
calendarului 
M.E.N.C.S. 

inspector şcolar de 
specialitate 

 
inspector şcolar de 

specialitate 

 

V. Asigurarea 
transparenței 
decizionale, 
promovarea 
imaginii ISJ 

Arad, 
comunicarea și 
colaborarea cu 

comunitatea 

Cercetarea sesizărilor şi reclamaţiilor. 
 

• cercetarea şi rezolvarea sesizărilor 
la adresa cadrelor didactice din 
subordine şi cele referitoare la 
unităţile şcolare din sector. 

după caz inspectorul de 
specialitate 

 

Corespondenţă cu M.E.M. C.S. şi alte 
instituţii. 

• rezolvarea corespondenţei cu 
M.E.N.C.S., I.S.J. şi alte instituţii, 
participarea la şedinţe şi consfătuiri 
realizate de către M.E.N.C.S. şi alte 
instituţii. 

după caz   

 
 

Inspector şcolar,  
prof.  Laura Orban  
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