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Descriere: 

 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria 

ocupaţională Inspector şcolar pentru învăţământul special, grupă COR 2352 
 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, cod COR 235211 

 

Practicienii dintr-un astfel de domeniu ocupaţional trebuie să deţină aptitudinile profesionale 

necesare desfăşurării activităţilor specifice de proiectare, organizare, conducere operaţională, 

control, evaluare şi monitorizare pe probleme de  învăţământ special. 

Inspectorul şcolar pentru învăţământul special elaborează planul şi proiectele de activitate 

privind dezvoltarea învăţământului special la toate nivelurile, îndrumă şi contolează activitatea  

cadrelor didactice din învăţământul special din judeţ, urmărind aplicarea prevederilor planurilor de 

învăţământ, a programelor şcolare, conţinutul şi valoarea educativă a lecţiilor, strategiilor didactice, 

nivelul de pregătire a elevilor, realizează baza de date cu privire la resursa umană:  cadre didactice 

din învăţământul special, de la nivelul judeţului. 

Inspectorul şcolar pentru învăţământul special operaţionalizează criteriile şi administrează 

instrumentele de evaluare şi monitorizare a calităţii activităţii cadrelor didactice din învăţământul  

special, a progresului şi nivelului de performanţă profesională înregistrat de cadrele didactice din 

învăţământul  special, identifică şi analizează nevoia de formare şi de perfecţionare a personalului 

didactic din învăţământul  special.  

Inspectorul şcolar pentru învăţământul special optimizează fluxul informaţional dintre 

forurile centrale reprezentate de MECTS şi unităţile şcolare şi transmite direcţiilor de specialitate 

din MECTS propunerile şi măsurile de îmbunăţăţire a activităţilor specifice din teritoriu, dezvoltă şi 

menţine legătura cu instituţii de profil implicate în formarea iniţială/continuă a cadrelor didactice: 

universităţi, prin departamentele/catedrele de specialitate, facultăţi, casele corpului didactic, 

instituţii de cercetare în domeniul educaţional, cu autorităţile şi partenerii sociali, precum şi cu 

organizaţii neguvernamentale implicate în domeniul formării continue a cadrelor didactice. 

Inspectorul şcolar pentru învăţământul special planifică şi organizează dezbateri, consultaţii, 

mese rotunde, expuneri, simpozioane, conferinţe, schimburi de experienţă, stagii/module de formare 

pentru cadrele didactice din învăţământul special, în vederea transferului de bune practici, 

prezentarea şi dezbaterea planurilor de învăţământ, programelor şi manualelor şcolare, aspecte 

privind noile perspective reformatoare prevăzute de legislaţia în domeniu. 

Inspectorul şcolar pentru învăţământul special contribuie la perfecţionarea actului de 

conducere din sectorul repartizat, organizează întâlniri periodice cu directorii şcolilor din sector 

pentru cunoaşterea şi soluţionarea problemelor survenite, mediază eventualele situaţii 

conflictuale/problematice din subsistemul de învăţământ preuniversitar judeţean.  
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Lista unităţilor de competenţă 

 

 

 Nivel 

Unităţi de competenţă cheie 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială 

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine 

Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa să înveţi 

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice 

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale 

Titlul unităţii 8: Competenţe de comunicare culturală 

 

6 EQF 

4 CNC 

 

 

 

 

 

Unităţi de competenţă generale 

Unitatea 1: Dezvoltarea propriei cariere  

Unitatea 2: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului 

Unitatea 3: Asigurarea managementului informaţiei şi cunoaşterii 

6 EQF 

4 CNC 

 

Unităţi de competenţă specifice 

Unitatea 1: Proiectarea  activităţilor specifice  învăţământului special 

Unitatea 2: Organizarea activităţilor specifice învăţământului special 

Unitatea 3: Gestionarea resurselor utilizate în activităţile specifice  

învăţământului special 

Unitatea 4: Monitorizarea activităţilor specifice învăţământului special 

Unitatea 5: Comunicarea intra- şi interinstituţională 

 

6 EQF 

4 CNC 
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1.  Dezvoltarea propriei cariere 
(unitate de competenţă generală) 

 

Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF/ 4 CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Realizează 

analiza 

autoreflexivă  

 

1.1. Analiza autoreflexivă este realizată în raport 

cu exigenţele formulate pentru cariera didactică;  

1.2. Analiza autoreflexivă este realizată folosind 

puncte tari şi puncte slabe identificate în 

dezvoltarea profesională proprie; 

1.3. Analiza autoreflexivă este realizată ţinând 

cont de oportunităţile/ameninţările identificate în 

cariera proprie; 

1.4. Analiza autoreflexivă este realizată astfel 

încât rezultatele acesteia să poată fi valorificate 

în proiectarea şi organizarea viitoarelor activităţi 

specifice.  

Realizarea analizei 

reflexive privind nivelul 

propriei pregătiri 

profesionale se face cu 

viziune, realism, 

responsabilitate, eficienţă. 

 

 

2. Stabileşte 

priorităţile în 

dezvoltarea 

profesională 

proprie   

 

 

2.1. Priorităţile în dezvoltarea profesională 

proprie sunt stabilite 

ţinând cont de  rezultatele din analiza 

autoreflexivă; 

2.2. Priorităţile în dezvoltarea profesională 

proprie sunt stabilite prin identificarea corectă a 

relevanţei obiectivelor  proprii faţă de politicile 

naţionale şi europene în domeniul educaţiei. 

Stabilirea priorităţilor în 

dezvoltarea profesională 

proprie se realizează cu 

autoexigenţă, tenacitate, 

dorinţă de progres in 

carieră, conştiinţa propriei 

valori. 

3. Participă la 

programe şi 

activităţi de 

formare 

3.1. Programele şi activităţile de formare la care 

participă sunt în concordanţă cu politicile 

MECTS şi cu nevoile personale de dezvoltare 

profesională; 

3.2. Programele şi activităţile de formare la care 

participă se finalizează cu obţinerea certificatului 

de  participare/absolvire. 

Participarea la programele 

şi activităţile de formare se 

bazează pe iniţiativă, spirit 

critic, deschidere la nou. 

4. Realizează 

programe de 

formare a seturilor 

de abilităţi şi 

aptitudini MIC  

4.1. Programele de formare se realizează prin 

stabilirea standardelor şi metodologiei de 

evaluare a abilităţilor şi aptitudinilor MIC. 

4.2. Programele de perfecţionare a abilităţilor şi 

aptitudinior MIC se realizează evaluând continuu 

activitatea personalului coordonat/ subordonat şi 

formulând  propuneri pentru eficientizarea 

acesteia. 

4.3. Programele de formare se realizează 

implementând criterii de evaluare profesională 

bazate pe abilităţile şi aptitudinile MIC. 

Realizarea programelor de 

formare a seturilor de 

abilităţi şi aptitudini MIC 

se face cu responsabilitate, 

obiectivitate, realism, 

transparenţă. 

 

Contexte: 

Activităţile se desfăşoară la sediul ISJ în colaborare cu toţi factorii responsabili. 

Dezvoltarea profesională se realizează prin participarea la programe de formare continuă organizate 

de asociaţiile profesionale reprezentative şi / sau de alţi furnizori publici sau privaţi autorizaţi în 

condiţiile legii, astfel încât competenţele dobândite să poată fi recunoscute în cadrul domeniului 

specific de activitate. 
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Gama de variabile:  
- obiectivele şi concluziile analizei autoreflexive se regăsesc în Planul managerial propriu al 

inspectorului şcolar pentru învăţământul special şi în Fişa sa de evaluare a activităţii: 

- în cadrul analizei autoreflexive se menţionează: 

                       - puncte tari şi puncte slabe identificate în cariera / dezvoltarea proprie; 

                       - oportunităţi de dezvoltare în carieră identificate; 

                       - disfuncţii identificate în propria dezvoltare 

- stabilirea etapelor majore în dezvoltarea profesională proprie se bazează pe corelarea etapelor 

evolutive în cariera didactică cu evenimente / aspiraţii  personale. 

- are loc, periodic, o redefinire a obiectivelor, care poate determina modificarea etapelor şi reperelor 

de parcurs stabilite iniţial. 

- colaborează cu specialişti ai Casei Corpului Didactic şi urmăreşte constant metodele utilizate de 

instituţii de profil interne şi internaţionale pe linia dezvoltării profesionale. 

- identifică resursele necesare propriei formări continue ca inspector şcolar pentru învăţământul 

special  

- Metode de identificare a nevoilor de formare: 

- interviul 

- metoda anchetei prin chestionar 

-observaţia 

- analiza documentelor şcolare  

- auditul activităţii pe Platforma Colaborativă   

- Instrumente utilizate:  

- chestionare 

- check-list-uri 

- Platforma Colaborativă  

Cunoştinţe 

- politici, strategii privind dezvoltarea carierei didactice la nivel naţional şi european; 

- legislaţia specifică în domeniul dezvoltării profesionale; 

- standardele profesiei didactice (standarde ocupaţionale, standarde de formare continuă) valabile în 

România şi UE; 

- oferte de formare existente; 

- cadrul European al Calificărilor; 

- Codul Ocupaţiilor în România; 

- noţiuni de legislaţia muncii; 

- noţiuni de IT; 

- noţiuni psiho-pedagogice; 

- elemente teoretice privind conceptul de calitate în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- criterii şi indicatori de performanţă pentru asigurarea şi evaluarea calităţii în sistemul de formare 

iniţială şi continuă; 

- metodologia asigurării calităţii în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- procese care asigură calitatea în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- proceduri de implementare a standardelor de calitate în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- recomandări şi bune practici stabilite la nivel naţional / internaţional; 

- elemente de psihosociologia schimbării şi a mentalităţilor; 

- legislaţie de referinţă în domeniul recrutării, selecţiei, promovării personalului; 

- selfmanagement;  

- surse de informare privind programele de formare continuă; 

- resurse utilizate în formarea continuă; 

- evoluţia şi dinamica domeniului de activitate; 

- evoluţia şi dinamica pieţei muncii. 
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2. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului  
          ( unitate de competenţă generală) 

Nivelul de responsabilitate 

şi autonomie 

4 EQF/ 3 CNC 

 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Aplică normele de 

SSM  

1.1. Normele de securitate şi sănătate în muncă 

sunt aplicate în conformitate cu regulamentul 

intern sau regulamentul de organizare şi 

funcţionare. 

1.2.Normele de securitate şi sănătate în muncă 

sunt aplicate în conformitate cu specificul locului 

de muncă. 

1.3. Normele de SSM sunt aplicate în corelaţie 

cu tipurile de accidente ce pot surveni. 

Aplicarea normelor de 

sănătate şi securitate în 

muncă se face cu 

responsabilitate, exigenţă, 

rigurozitate, operativitate. 

 

 

2. Utilizează 

normele PSI 

2.1. Normele PSI sunt utilizate conform 

specificului fiecărui loc de muncă. 

2.3. Normele PSI sunt utilizate prin identificarea 

şi raportarea pericolelor de incendiu persoanelor 

cu răspundere în domeniu. 

2.4. Normele PSI sunt utilizate prin participarea 

la instructaje periodice. 

Utilizarea normelor PSI se 

face cu responsabilitate, 

promptitudine, rigurozitate, 

operativitate. 

 

3. Respectă normele 

de protecţia 

mediului 

3.1. Normele de protecţia mediului sunt 

respectate prin adaptarea planurilor si 

programelor de învăţământ, la toate nivelurile, în 

scopul însuşirii noţiunilor si principiilor de 

ecologie şi de protecţia mediului. 

3.2. Normele de protecţia mediului sunt 

respectate asigurând conştientizarea, instruirea şi 

formarea în acest domeniu, la toate nivelurile de 

activitate. 

3.3. Normele de protecţia mediului sunt 

respectate aplicând prevederile legislative în 

vigoare, conform cărora protecţia mediului 

constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice 

şi juridice. 

Respectarea normelor de 

protecţie a mediului se 

realizează cu promptitudine, 

iniţiativă, dinamism şi 

fermitate. 

4. Previne 

accidentele de 

muncă şi 

îmbolnăvirile 

profesionale 

 

4.1. Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile 

profesionale sunt prevenite identificând 

pericolele de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională de la locurile de muncă.  

4.2. Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile 

profesionale sunt  prevenite propunând măsuri 

adecvate conform instrucţiunilor specifice. 

4.3. Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile 

profesionale sunt prevenite elaborând planul de 

prevenţie şi protecţie. 

4.4. Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile 

profesionale sunt prevenite monitorizând 

realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de 

Prevenirea accidentelor de 

muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale se realizează 

cu atenţie, responsabilitate, 

simţ civic, spirit de echipă, 

seriozitate, profesionalism, 

promptitudine, rigurozitate, 

discernământ, spirit de 

observaţie, exactitate. 
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muncă în urma controlului efectuat. 

4.5. Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile sunt 

prevenite aplicând reglementările legale din 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, PSI şi 

de protecţie a mediului. 

Context:  

 

Locul de desfăşurare a activităţii: activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiei, în unităţi de învăţământ 

preuniversitar, sedii ale partenerilor educaţionali.  

Modul de desfăşurare a activităţilor: inspectorul şcolar aplică şi respectă toate cerinţele SSM , PSI şi de 

protecţie a mediului, specifice locaţiei unde se realizează activitatea.  

Sunt stabilite şi respectate procedurile interne de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Prevederile legislative în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, al prevenirii şi stingerii incendiilor 

şi al protecţiei mediului şi reglementările specifice locului de muncă sunt însuşite prin participarea la 

instructajele periodice. 

Gama de variabile: 

- regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, 

dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia. 

- situaţii de risc: lovire pe căi de circulaţie, scurtcircuit, defecţiuni la cabluri şi prize, alunecare, 

defecţiuni ale echipamentelor utilizate etc.; 

- spaţii critice: spaţii înguste, spaţii în care au fost observate evenimente cu potenţial de risc, spaţii în 

care s-au produs diverse accidente etc.; 

- tipuri de accidente: electrocutări, accidente mecanice etc.; 

- aparatura utilizată: audio-video, echipamente IT , instalaţii de lumini şi încălzire etc.; 

- echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, găleţi, furtunuri etc.; 

- echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzător;  

- tipuri de instructaje: instructaj periodic, instructaj atenţional;  

- situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc;  

- mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, comunicare 

verbală;  

- persoane abilitate: responsabil NSSM şi în situaţii de urgenţă: medici, pompieri etc;  

- proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului;  

- modalităti de intervenţie: anunţare operativă a persoanelor abilitate.  

 

Cunoştinţe: 

- Normele SSM şi PSI specifice activităţilor; 

- Amplasarea şi modul de utilizare a echipamentelor de stingere a incendiilor; 

- Tipuri de echipamente pentru stingerea incendiilor; 

- Tipuri de accidente posibile; 

- Proceduri de evacuare în caz de incendiu; 

- Căile de evacuare în caz de incendiu; 

- Legea protecţiei mediului. 
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3. Asigurarea managementului informaţiei şi 

cunoaşterii  

(unitate de competenţă generală) 

Nivel de responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF/ 4 CNC 

Elemente de 

competenţă 

 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Coordonează 

procese de 

monitorizare si 

colectare in 

managementul 

informaţiei şi 

cunoaşterii 

1.1. Procesele de monitorizare si colectare in 

managementul informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin realizarea de baze de date cu 

aplicarea principiilor MIC, în funcţie de taxonomii 

specifice învăţământului preuniversitar în societatea 

cunoaşterii.  

1.2. Procesele de monitorizare si colectare in 

managementul informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin realizarea de baze de date ce includ  

informaţii corecte şi relevante, accesibile 

utilizatorilor din cadrul instituţiei. 

1.3. Procesele de monitorizare si colectare in 

managementul informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin actualizarea permanentă cu 

informaţii recente. 

1.4. Procesele de monitorizare si colectare in 

managementul informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin realizarea mentenanţei 

corespunzătoare şi prin asistenţa tehnică necesară. 

1.5. Procesele de monitorizare si colectare in 

managementul informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin monitorizarea şi administrarea 

corespunzătoare a fondului informaţional. 

Coordonarea proceselor 

de monitorizare si 

colectare in 

managementul 

informaţiei şi cunoaşterii 

este făcută cu viziune, 

responsabilitate, gândire 

analitică şi sintetică. 

 

 

2. Coordonează 

procesele de 

analiză şi 

diseminare a 

produselor MIC 

2.1. Procesele de analiză sunt coordonate asigurând 

consilierea generală şi specifică a managerilor.. 

2.2. Procesele de analiză şi diseminare produse 

MIC sunt coordonate oferind informaţii în timp util, 

în mod direct şi permanent.  

2.3. Procesele de analiză şi diseminare produse 

MIC sunt coordonate asigurând organizarea de 

dezbateri şi schimburi de experienţă cu mediul de 

experţi.  

2.4. Procesele de analiză şi diseminare produse 

MIC sunt coordonate respectând nevoile 

managerilor.  

2.5. Procesele de analiză şi diseminare produse 

MIC sunt coordonate permanent prin explicarea 

terminologiei specifice, în 

şedinţe de lucru sau la cererea personalului 

subordonat/ coordonat. 

2.6. Procesele de analiză şi diseminare produse 

MIC sunt coordonate respectând standardele de 

formatare şi întocmire, conform metodologiilor 

specifice sau cerinţelor beneficiarilor 

Coordonarea proceselor 

de analiză şi diseminare a 

produselor MIC se 

realizează concis, clar, cu 

completitudine, 

responsabilitate. 
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3. Desfăşoară 

acţiuni de 

promovare şi 

susţinere a 

instituţionalizării 

managementului 

informaţiei şi 

cunoaşterii 

 

3.1.Acţiunile de promovare şi susţinere a 

instituţionalizării managementului informaţiei si 

cunoaşterii sunt desfăşurate la toate nivelurile 

instituţionale prin reliefarea avantajelor aplicării 

acesteia. 

3.2. Acţiunile de promovare şi susţinere a 

instituţionalizării MIC se desfăşoară monitorizând 

rezultatele şi asigurând resursele necesare  

operaţionalizării acesteia. 

3.3. Acţiunile de promovare şi susţinere a 

instituţionalizării MIC sunt desfăşurate astfel încât 

să asigure recompensarea utilizatorilor care se 

remarcă prin aplicarea tehnicilor şi metodelor 

specifice MIC.  

3.4. Acţiunile de promovare şi susţinere a 

instituţionalizării MIC sunt desfăşurate prin 

popularizarea beneficiilor şi avantajelor activităţilor 

bazate pe principiile MIC şi tehnologiile asociate. 

Desfăşurarea acţiunilor 

de promovare şi susţinere 

a instituţionalizării 

managementului 

informaţiei şi cunoaşterii 

se realizează cu 

responsabilitate, viziune 

şi disponibilitate.  

 

4. Administrează 

cerinţele/ nevoile 

informaţionale 

ale beneficiarilor 

4.1. Cerinţele/ nevoile informaţionale ale 

beneficiarilor sunt administrate prin respectarea 

cerinţelor informaţionale ale acestora, în scopul 

îndeplinirii exacte a cerinţelor formulate şi al 

anticipării eventualelor evoluţii/ nevoi/ cerinţe. 

4.2. Cerinţele/ nevoile informaţionale ale 

beneficiarilor sunt administrate menţinând contactul 

permanent cu aceştia, respectând principiile etice. 

4.3. Cerinţele/ nevoile informaţionale ale 

beneficiarilor sunt administrate asigurând 

concordanţa nevoilor beneficiarului cu principiile şi 

politicile MIC. 

4.4. Cerinţele/ nevoile informaţionale ale 

beneficiarilor sunt administrate asigurând un 

management eficient al conţinutului informaţional 

şi de suport al proceselor de gestionare a 

informaţiilor. 

Administrarea sistemului 

bazat pe nevoile 

beneficiarilor se face cu 

atenţie şi rigurozitate, 

receptivitate şi 

deschidere. 

5. Asigură fluxul 

informaţional 

5.1.Fluxul informaţional este asigurat prin 

relaţionarea permanentă cu personalul instituţional, 

folosind tehnologii asociate MIC. 

5.2. Fluxul informaţional este asigurat la nivelul 

fiecărei instituţii, cu respectarea principiilor şi 

politicilor MIC. 

5.3. Fluxul informaţional se asigură având în vedere 

structura organizaţională, activităţile derulate, 

obiectivele stabilite.  

5.4. Fluxul informaţional este asigurat urmărindu-se 

menţinerea disponibilităţii permanente pentru 

perfecţionarea abilităţilor MIC 

Asigurarea fluxului 

informaţional are în 

vedere eficienţa, atenţie 

la detalii, simplitate, 

deschidere, rapiditate şi 

securitate. 

6. Elaborează 

rapoarte şi 

documente de 

sinteză 

6.1. Rapoartele şi documentele de sinteză sunt 

elaborate folosind date şi informaţii obţinute şi 

prelucrate, respectând criteriile şi standardele 

specifice. 

6.2. Rapoartele şi documentele de sinteză sunt 

Elaborarea rapoartelor şi 

documentelor de sinteză 

se realizează cu 

argumentare, precizie, 

viziune, responsabilitate, 
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elaborate asigurând implementarea tehnicilor 

analitice şi de sinteză. 

6.3.Rapoartele şi documentele de sinteză sunt 

elaborate urmărind permanent acoperirea nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor. 

gândire analitică şi 

sintetică. 

 

7. Întocmeşte 

documente  

7.1. Documentele  sunt întocmite prin armonizarea 

cererilor de informaţii/ documente cu resursele 

informaţionale disponibile respectând criteriile de 

relevanţă a documentelor de acest tip. 

7.2. Documentele sunt întocmite la solicitarea 

MECTS şi a altor instituţii abilitate, respectând 

formatele stabilite pentru fiecare tip de document.  

7.3. Documentele sunt întocmite urmărind 

permanent ca acestea să reflecte exact situaţia/ 

contextul . 

7.4. Documentele sunt întocmite respectând strict 

nivelul calitativ al cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate. 

7.5. Documentele sunt întocmite astfel încât să fie 

transmise la termenele stabilite/ solicitate. 

7.6. În documentele întocmite se formulează 

sugestii şi recomandări pertinente, utile 

beneficiarului. 

Întocmirea documentelor 

se realizează cu 

responsabilitate, atenţie, 

rigurozitate. 

Contexte: 

- Organizarea dezbaterilor, consultaţiilor şi schimburilor de experienţă se realizează cu aprobarea 

inspectorului general adjunct şef de compartiment 

-Dezbaterile, consultaţiile şi schimburile de experienţă  au ca temă probleme teoretice şi practice 

asociate managementului 

-Organizarea de întâlniri periodice pentru consiliere şi îndrumare 

Consultanţa se realizează după un program comunicat sau la cerere în cadrul ISJ, al şcolii sau în 

cadrul activităţilor desfăşurate la Casa Corpului Didactic de către inspectorul de specialitate  

Terminologia specifică se poate explica în cadrul şedinţelor de lucru sau la cerere 

Colaborarea cu experţi din interiorul şi exteriorul MEP pentru analiza şi interpretarea rezultatelor 

IE/ MIC coordonată de către inspector. 

Gama de variabile: 

- nevoile de formare ale directorilor şi inspectorilor; 

- tipuri de documente solicitate: situaţii, statistici, materiale repartizate, etc. 

Cunoştinţe: 

- conţinutul documentelor, managementul informaţiei; 

- gama de resurse MIC care sunt disponibile şi relevante pentru comunitatea de utilizatori; 

- principalele tipuri de surse deschise şi caracteristicile acestora; 

- principiile de elaborare a unui sistem de surse; 

- criterii de evaluare/ validare a surselor deschise de informare; 

- abordare analitică multidisciplinară; 

- tehnici de analiză; 

- psihologia analizei informaţiilor; 

- MIC -  Etapele ciclului MIC; 

- tehnici de elaborare a unei planificări strategice; 

- aplicarea elementelor de politică educaţională prin intermediul MIC; 

- legislaţia în vigoare;  

- principiile managementului organizaţional;  

- noţiuni de comunicare publică. 
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1. Proiectarea activităţilor specifice învăţământului special 

(Unitate de competenţă specifică) 
Nivel de 

responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF/ 4 CNC 

Elemente de 

competenţă 

 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Realizează diagnoza 

activităţilor de 

învăţământ special la 

nivel judeţean   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Diagnoza activităţilor de învăţământ 

special la nivel judeţean/municipiului 

Bucureşti este realizată prin aplicarea de 

metode, proceduri, instrumente şi tehnici 

specifice; 

1.2. Diagnoza activităţilor de învăţământ 

special la nivel judeţean este realizată prin 

consultarea directă a cadrelor didactice din 

învăţământul special/ special integrat din 

judeţ/municipiul Bucureşti; 

1.3. Diagnoza activităţilor de învăţământ 

special la nivel judeţean este realizată prin 

integrarea, corelarea, prelucrarea şi 

intepretarea datelor colectate; 

1.4. Diagnoza activităţilor de învăţământ 

special la nivel judeţean este realizată prin 

valorificarea rezultatelor analizei impactului 

acţiunilor precedente; 

1.5. Diagnoza activităţilor de învăţământ 

special la nivel judeţean este realizată prin 

identificarea şi analiza nevoilor de formare 

ale cadrelor didactice din învăţământul 

special/ special integrat. 

Realizarea diagnozei 

activităţilor de 

învăţământ special la 

nivel judeţean se face cu 

responsabilitate, 

profesionalism. 

 

2. Elaborează planul 

managerial specific 

învăţământului special 

 

 

2.1. Planul managerial specific  

învăţământului special este elaborat în 

corelare cu diagnoza activităţilor de 

învăţământ special realizată la nivel judeţean; 

2.2. Planul managerial specific  

învăţământului special este elaborat 

relaţionat la strategiile şi obiectivele ISJ / 

MECTS în domeniul învăţământului special;  

2.3. Planul managerial specific  

învăţământului special este elaborat în 

concordanţă cu  priorităţile stabilite  prin 

politicile educaţionale privind activitatea de 

învăţământ special a cadrelor didactice; 

2.4. Planul managerial specific  

învăţământului special are la bază consultări 

cu cadrele didactice din  învăţământul 

special; 

2.5. Planul managerial specific  

învăţământului special ţine cont de normele 

Elaborarea planului 

managerial specific  

învăţământului special 

este realizată cu interes şi 

deschidere către nou, cu 

atitudine proactivă. 
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metodologice / procedurile / reglementările 

legislative în vigoare din domeniul 

activităţilor de învăţământ special/ special 

integrat. 

3. Elaborează graficul 

de inspecţie privind 

activitatea de 

învăţământ special 

 

3.1. Graficul  de inspecţie privind activitatea 

de învăţământ special este elaborat cu 

respectarea legislaţiei  în vigoare; 

 3.2. Graficul  de inspecţie privind activitatea 

de învăţământ special este elaborat prin 

corelare cu planul unic de inspecţie al ISJ; 

3.3. Graficul  de inspecţie privind activitatea 

de învăţământ special este elaborat 

respectând obiectivele activităţii de inspecţie 

din planul managerial specific; 

3.4. Graficul  de inspecţie privind activitatea 

de învăţământ special este elaborat prin 

corelare cu rezultatele diagnozei  activităţilor 

de învăţământ special realizată la nivel 

judeţean. 

Elaborarea graficului  de 

inspecţie privind 

activitatea de învăţământ 

special se face cu 

rigurozitate, 

responsabilitate şi 

profesionalism. 

 

4.Elaborează proceduri/ 

instrumente specifice 

 

4.1. Procedurile/ instrumentele specifice se 

elaborează în concordanţă cu cerinţele 

MECTS, în vederea asigurării sistemului de 

management al calităţii; 

4.2 Procedurile/ instrumentele specifice se 

elaborează în vederea monitorizării, 

evaluării, optimizării activităţilor de 

învăţământ special; 

4.3. Procedurile/ instrumentele specifice se 

elaborează pe baza rezultatelor analizei 

rapoartelor de evaluare/monitorizare/ 

inspecţie efectuate în teren în ceea ce 

priveşte activitatea cadrelor didactice din  

învăţământul special; 

4.4. Procedurile/ instrumentele specifice se 

elaborează pentru asigurarea comunicării 

eficiente cu alte instituţii/persoane implicate 

în activităţile de  învăţământ special. 

Elaborarea procedurilor/ 

instrumentelor specifice 

se realizează cu 

responsabilitate, 

meticulozitate şi interes 

pentru asigurarea 

calităţii. 

Contexte:  

- Activitatea de proiectare – planificare se desfăşoară atât în cadrul instituţiei, respectând 

documentele strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), dar şi ale forului tutelar superior, 

cât şi în alte unităţi (se colectează date de la unităţile şcolare de învăţământ special/ special integrat, 

unităţile conexe, cadrele didactice din specialitate). 

Gama de variabile 

- sunt elaborate următoarele instrumente: formulare; chestionare; ghiduri de interviu, structuri/repere 

pentru bazele de date, adrese oficiale de solicitare date din unităţile de învăţământ, fişe de 

monitorizare şi de evaluare;  

-instrumentele de colectare a datelor sunt concepute pentru a fi aplicate în unităţile de învăţământ 

preuniversitar/universitar, CCD-uri. 

- datele colectate sunt folosite în realizarea altor activităţi specifice de proiectare, monitorizare şi 

evaluare  a activităţilor specifice  învăţământului special.   

- sunt folosite echipamente specifice TIC.  

- planul managerial este elaborat pe baza datelor colectate utilizând sursele de informare şi prin 
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aplicarea instrumentelor elaborate prin activitatea specifică, obiectivele, activităţile, termenele, 

responsabilităţile sunt asumate prin elaborarea planului managerial. 

- Planul managerial anual este revizuit semestrial (planuri manageriale semestriale) 

- Anual, are loc revizuirea şi actualizarea procedurilor operaţionale. 

- Proiectarea circuitului informaţional se realizează la nivelul ISJ/ISMB, ţinând cont de relaţiile de 

coordonare /subordonare/ cooperare  între instituţiile/funcţiile implicate în activităţile care au ca 

scop  învăţământul special 

- Tipuri de resurse educaţionale: umane, materiale, tehnice, financiare, de timp. 

- Procese care asigură calitatea în sistemul de formare iniţială şi continuă: planificarea şi organizarea 

procesului de instruire, stabilirea rezultatelor aşteptate / competenţelor dobândite, monitorizarea 

rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor învăţării / instruirii  / activităţilor de  învăţământ special, 

evaluarea externă a rezultatelor învăţării / instruirii /  

Cunoştinţe 

- tehnici de elaborare a unei planificări strategice; 

- tehnici de observare, de prelucrare analitică; 

- tehnici de diagnoză; 

- metodologia cercetării.în ştiinţele sociale /educaţiei; 

- managementul strategic;  

- tehnici de prelucrare a informaţiilor culese; 

- legislaţia şi metodologiile în domeniul inspecţiei şcolare; 

- regulamente de organizare şi funcţionare; 

 - norme metodologice, metodologii, instrucţiuni de aplicare a legii; 

- sistemul de management al calităţii; 

- legislatia în vigoare privind calitatea în educaţie; 

- Legea educaţiei naţionale în vigoare;  

- documente emise de MECTS în domeniul activităţii de  învăţământ special: metodologii, 

proceduri, norme de  aplicare a Legii educaţiei naţionale. 
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2. Organizarea activităţilor specifice învăţământului special 

(Unitate de competenţă specifică) 
Nivel de 

responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF/ 4 CNC 

Elemente de competenţă 

 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Elaborează bazele de 

date specifice  

învăţământului special 

 

1.1.Bazele de date specifice învăţământului 

special sunt elaborate în baza informaţilor 

colectate şi în concordanţă cu dinamica 

resursei umane la nivel judeţean, în 

domeniul învăţământului special 

1.2. Bazele de date specifice învăţământului 

special sunt elaborate prin menţinerea unei 

legaturi permanente cu factorii interesaţi./ 

implicaţi. 

1.3. Bazele de date specifice învăţământului 

special sunt elaborate cu respectarea 

normelor metodologice şi procedurale  

Elaborarea şi actualizarea 

bazelor de date specifice 

învăţământului special se 

realizează cu 

corectitudine, eficienţă, 

responsabilitate,  

rigurozitate; fermitate; 

profesionalism, 

transparenţă. 

 

2.  Desfăşoară inspecţiile  

tematice / frontale pe 

problematica  

învăţământului special 

 

2.1. Inspecţiile frontale / tematice se 

desfăşoară respectând cadrul normativ în 

vigoare.şi Planul  unic de inspecţie al ISJ, 

în scopul asigurării calităţii în educaţie 

2.2. Inspecţiile frontale / tematice se 

desfăşoară conform Calendarului / 

graficului  anual de desfăşurare a 

activităţilor de  învăţământ special. 

2.3. Inspecţiile frontale / tematice se 

desfăşoară şi pentru rezolvarea unor situaţii 

neprevăzute  

2.4. Inspecţiile frontale / tematice se 

desfăşoară cu respectarea codului de 

conduită al inspectorului şcolar 

2.5. Inspecţiile frontale / tematice se 

desfăşoară cu respectarea legislaţiei în 

domeniu, folosind comunicarea 

interpersonală eficientă. 

Desfăşurarea inspecţiilor 

frontale / tematice se 

realizează cu fermitate, 

profesionalism; 

transparenţă, flexibilitate, 

responsabilitate; 

obiectivitate în analiza 

situaţiilor.. 

3. Motivează cadrele 

didactice  

din învăţământul special   

3.1.Cadrele didactice din  învăţământul 

special sunt motivate prin implicarea lor  în 

activităţi metodice şi ştiinţifice în 

specialitate  

3.2. Cadrele didactice din  învăţământul 

special sunt motivate având în vedere  

principiile metodologice şi utilizând 

modalităţi / proceduri legale, în vigoare.  

3.3. Cadrele didactice din  învăţământul 

special sunt motivate prin propunerea 

acestora pentru comisii şi grupuri de lucru 

în specialitate.  

3.4. Cadrele didactice din  învăţământul 

Cadrele didactice din  

învăţământul special sunt 

motivate cu realism, 

folosind atitudini 

asertive, empatia. 
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special sunt motivateprin  antrenarea lor în 

programe şi proiecte  implementate la nivel 

local, judeţean şi naţional.  

3.5. Cadrele didactice din  învăţământul 

special sunt motivate prin menţinerea / 

promovarea relaţiilor optime de lucru în 

echipă 

4. Organizează întâlniri 

de lucru/şedinţe/ 

grupuri de lucru 

 

 

4.1.Întâlnirile de lucru / şedinţele / 

grupurile de lucru sunt organizate prin 

participarea cadrelor didactice din 

învăţământul special, directorilor de şcoli 

speciale, inspectorilor de alte specialităţi 

4.2. Întâlnirile de lucru/şedinţele/ grupurile 

de lucru sunt organizate având în vedere 

obiectivele şi strategiile, priorităţile 

politicilor educaţionale  ale ISJ/MECTS în 

domeniul învăţământului special.  

4.3. Întâlnirile de lucru / şedinţele / 

grupurile de lucru sunt organizate în raport 

cu obiectivele activităţilor  manageriale 

proiectate 

Organizarea întâlnirilor 

de lucru / 

şedinţelor/grupurilor de 

lucru se face cu 

responsabilitate, în 

termeni de relevanţă şi 

eficienţă, profesionalism, 

seriozitate. 

Contexte: 

- Activitatea se derulează în ISJ/ISMB, pe baza datelor colectate în unităţile de învăţământ de către 

inspectorul pentru învăţământ special. 

- Cadrele didactice din învăţământul special sunt implicare în activităi metodice şi ştiinţifice în 

specialitate. 

- Convoacarea cadrelor didactice din învăţământul special, directorilor de şcoli, inspectorilor de alte 

specialităţi la întâlniri de lucru/şedinţe/ grupuri de lucru se face în funcţie de nevoile identificate. 

 

Gama de variabile: 

- Pentru colectarea datelor sunt utilizate instrumentele elaborate special în acest scop. 

- Sunt elaborate baze electronice de date conţinând iformaţii actualizate referitoare la activitatea de 

învăţământ special de la nivel judeâean / municipiului Bucureşti. 

Cunoştinţe: 

- Excel/Fox/ dBase 

- Legea educaţiei naţionale în vigoare 

- metodologii, ordine 

- instrucţiuni de aplicare 

- tehnici de planificare a activităţilor specifice 

- metodologia de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare 

- paradigmele managementului instituţional şi educaţional 

-managementul organizaţiei 

- TIC şi managementul informaţiei 

- psiho-pedagogia adulţilor 
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3. Gestionarea resurselor utilizate în activităţile specifice  

învăţământului special 

(Unitate de competenţă specifică) 

Nivel de 

responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF/ 4 CNC 

Elemente de competenţă 

 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1.  Identifică resursele 

materiale şi financiare 

necesare derulării 

activităţilor specifice  

învăţământului special  

1.1 Resursele materiale şi financiare 

necesare derulării activităţilor specifice 

sunt  identificate prin raportarea la 

obiectivele şi strategiile ISJ/MECTS în 

domeniul învăţământului special şi în 

concordanţă cu  priorităţile politicilor 

educaţionale privind activitatea de 

învăţământ special; 

1.2. Resursele materiale şi financiare 

necesare derulării activităţilor specifice 

sunt  identificate în raport cu obiectivele 

activităţilor  manageriale proiectate; 

1.3. Resursele materiale şi financiare 

necesare derulării activităţilor specifice 

sunt  identificate prin asigurarea legăturii 

permanente cu principalii 

finanţatori/furnizori. 

Identificarea resurselor 

materiale şi financiare 

necesare derulării 

activităţilor specifice se 

face cu obiectivitate, 

promptitudine,  rigoare, 

flexibilitate. 

 

2. Realizează analiza 

nevoilor de formare / 

dezvoltare profesională  a 

cadrelor didactice din  

învăţământul special 

2.1.Analiza nevoilor de formare se 

realizează prin identificarea corectă a 

nevoilor de formare la nivel local; 

2.2..Analiza nevoilor de formare se 

realizează corespunzător specificului 

învăţământului preuniversitar urmărindu-se 

caracterul realist şi obiectiv; 

2.3.Analiza nevoilor de formare se 

realizează pe baza unei fundamentări 

ştiinţifice ţi a concluziilor rezultate din 

analiză. 

Realizarea analizei 

nevoilor de formare se 

face cu rigurozitate, 

profesionalism, interes 

ştiinţific, 

responsabilitate. 

3. Identifică oportunităţile 

de dezvoltare a resursei 

umane  la nivel local  

3.1. Oportunităţile de dezvoltare a resursei 

umane la nivel local se identifică 

urmărindu-se diversitatea, atractivitatea şi 

accesibilitatea   programelor de formare 

continuă;  

3.2. Oportunităţile de dezvoltare a resursei 

umane la nivel local se identifică avându-se 

în vedere relevanţa acestor programe de 

formare  în raport cu nevoile personale de 

dezvoltare; 

3.3. Oportunităţile de dezvoltare a resursei 

umane la nivel local se identifică în 

concordanţă cu priorităţile cadrelor 

didactice din învăţământul special/ special 

integrat; 

Identificarea 

oportunităţilor de 

dezvoltare a resursei 

umane la nivel local se 

realizează cu rigurozitate, 

profesionalism, 

responsabilitate, viziune. 
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3.4. Oportunităţile de dezvoltare a resursei 

umane la nivel local se identifică având în 

vedere  politicile şi strategiile MECTS în 

domeniu învăţământului special 

4. Valorifică resursele de 

timp  

4.1. Resursele de timp sunt valorificate în 

vederea finalizării la termen a activităţilor,  

având în vedere o planificare realistă şi 

corectă a orizontului de timp alocat 

activităţilor; 

4.2. Resursele de timp sunt valorificate 

urmărindu-se corelarea cu direcţiile de 

acţiune şi priorităţile ISJ/ISMB  pe 

intervalul de timp respectiv. 

Valorificarea resurselor 

de timp se realizează cu 

rigurozitate, autocontrol, 

eficienţă şi 

promptitudine. 

Contexte: 

- Se derulează în ISJ/ISMB. 

- Resursele materiale şi financiare necesare derulării activităţilor specifice de învăţământ special 

sunt  identificate:prin analiza documentelor strategice / programatice, a materialelor rezultate ca 

urmare a colectării de date din teritoriu 

- Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din  învăţământul special se realizează pornind de 

la identificarea corectă a nevoilor de formare la nivel local 

Gama de variabile 

- Activităţile de formare  recomandate de inspectorul şcolar pentru  învăţământ special sunt în 

concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi se referă la activităţi: 

-metodico-ştiinţifice şi psiho-pedagogice realizate la nivelul unităţii de învăţământ; 

- programe de formare continuă acreditate; 

-programe prioritare MECTS;  

- oferta CCD, avizată MECTS; 

- programe de conversie profesională; 

- programe de educaţie nonformală şi informal. 

-Resursele de timp sunt utilizate astfel încât să se finalizeze, la termen, activităţilor planificate, 

priorităţile locale, dar şi centrale. 

Cunoştinţe: 

- managementul calităţii; 

- management strategic; 

-managementul şi evaluarea resurselor umane; 

- TIC şi managementul informaţiei 

- nivel avansat de operare PC; 

- noţiuni de statistică; 

- legislaţia în vigoare în domeniul formării; 

- metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane/ştiinţele educaţiei 

- managementul timpului; 

- documentele manageriale ale ISJ. 
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4. Monitorizarea activităţilor specifice învăţământului 

special 

(Unitate de competenţă specifică) 

Nivel de responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF/ 4  CNC 

Elemente de 

competenţă 

 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Elaborează 

rapoarte  de 

monitorizare a  

activităţii  

desfăşurate de 

cadrele didactice din 

învăţământul special 

1.1.Rapoartele de monitorizare a activităţii 

desfăşurate de cadrele didactice din învăţământul 

special sunt elaborate având ca reper planul de 

monitorizare, aprobat de conducerea ISJ/ISMB 

1.2.Rapoartele de monitorizare a activităţii 

desfăşurate de cadrele didactice din învăţământul 

special 

 sunt elaborate în urma utilizării instrumentelor 

specifice, adecvate activităţii de monitorizare; 

1.3. Rapoartele de monitorizare a activităţii 

desfăşurate de cadrele didactice din învăţământul 

special 

 sunt elaborate pentru urmărirea respectării 

drepturilor şi îndatoririlor cadrelor didactice din 

învăţământul special, a codului de conduită din 

partea acestora. 

Elaborarea rapoartelor de 

monitorizare a activităţii 

desfăşurate de cadrele 

didactice din 

învăţământul special 

 se realizează cu 

profesionalism,  

rigurozitate, 

meticulozitate, exigenţă. 

 

 

 

2. Oferă feed-back  

cadrelor didactice 

din învăţământul 

special pentru 

activităţile specifice 

desfăşurate 

2.1. Feed-back –ul se oferă cadrelor didactice din  

învăţământul special se realizează cu scopul de a  

îmbunătăţi calitatea   învăţământului special;  

2.2. . Feed-back –ul se oferă cadrelor didactice 

din  învăţământul special se realizează 

urmărindu-se ca obiectivele activităţilor 

desfăşurate în unităţile de învăţământ special/ 

special integrat în domeniul formării să fie clar 

definite, relevante faţă de politica ISJ în 

domeniul activităţilor de învăţământ special;  

2.3. . Feed-back –ul se oferă cadrelor didactice 

din  învăţământul special se realizează cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

Oferirea feed-back –ului 

cadrelor didactice din  

învăţământul special se 

realizează cu 

obiectivitate,  

responsabilitate, 

constructiv, asertiv. 

 

3. Stabileşte gradul 

de adecvare şi 

actualizare a 

competenţelor  

profesorilor  la 

cerinţele actuale ale 

sistemului de 

învăţămînt şi 

educaţie 

 

3.1. Gradul de adecvare şi actualizare a 

competenţelor cadrelor didactice la cerinţele 

actuale ale sistemului de învăţămînt şi educaţie 

se stabileşte prin analiza concluziilor formulate 

în urma inspecţiilor şcolare, precum şi din 

analiza documentelor elaborate în cadrul 

acestora 

 3.2. Gradul de adecvare şi actualizare a 

competenţelor cadrelor didactice la cerinţele 

actuale ale sistemului de învăţămînt şi educaţie 

se stabileşte prin verificarea documentelor din 

portofoliul inspectorului şcolar pentru 

învăţământul special 

3.3. Gradul de adecvare şi actualizare a 

competenţelor cadrelor didactice la cerinţele 

Stabilirea gradului de 

adecvare şi actualizare a 

competenţelor cadrelor 

didactice la cerinţele 

actuale ale sistemului de 

învăţământ şi educaţie cu 

obiectivitate, realism.  
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actuale ale sistemului de învăţămînt şi educaţie 

se stabileşte prin analiza documentelor de 

proiectare didactică elaborate de cadrele 

didactice 

3.4. Gradul de adecvare şi actualizare a 

competenţelor cadrelor didactice la cerinţele 

actuale ale sistemului de învăţămînt şi educaţie 

se stabileşte prin  

raportarea la standardele de calitate  

4. Realizează 

evaluarea anuală a 

activităţilor derulate  

 

4.1. Evaluarea anuală se realizează pe baza 

centralizării şi analizei datelor privitoare la toate 

activităţile de  învăţământ special monitorizate şi 

evaluate;   

4.2.  Evaluarea anuală se realizează urmărindu-se 

claritatea şi corectitudinea datelor colectate; 

4.3. Evaluarea anuală se realizează având în 

vedere respectarea legislaţiei în vigoare în 

domeniul dezvoltării resursei umane. 

Realizarea evaluării 

anuale se face cu 

rigurozitate, 

meticulozitate; 

obiectivitate, exigenţă, 

responsabilitate. 

Contexte: 

- Activitatea se derulează în unităţile de învăţământ special/ special integrat, pe parcursul 

anului şcolar, de regulă în cadrul inspecţiilor / controalelor  tematice, 

- Aspecte ale activităţii inspectorului şcolar pentru învăţământ special din unităţile de 

învăţământ special/ special integrat pot fi verificate şi în cadrul inspecţiilor generale 

(frontale). 

- Pe baza analizei se poate  oferi un feed-back pentru cadrele didactice ,  în vederea  creşterii 

calităţii activităţlor de învăţământ special şi implicit a activităţii didactice a lor. 

Gama de variabile: 

- interviuri cu cadrele didactice din învăţământul special/ special integrat 

- discuţii cu conducerea unităţii de învăţământ 

- concluziile şi recomandările sunt consemnate în condica de procese verbale a unităţii sub formă de 

procese verbale de inspecţie sau note de control 

-propunerile de îmbunătăţire / măsurile ce trebuiesc întreprinse în ceea ce priveşte  activităţile de 

învăţământ special la nivelul judeţului însoţesc rapoartele de evaluare semestriale / anuale elaborate 

de inspectorul şcolar pentru învăţământul special 

- se analizează concluziile  rezultate din rapoartele de inspecţie (tematice, curente, generale, în 

specialitate)  şi măsura în care acestea reflectă o creştere a calităţii procesului didactic,  gradul de 

adecvare şi actualizare a competenţelor cadrelor didactice la cerinţele actuale ale sistemului de 

învăţămînt şi educaţie, ca urmare a derulării activităţilor de  învăţământ special sau de formare 

continuă 

- Tipuri de resurse educaţionale: 

- umane; 

- materiale; 

- tehnice (specifice TIC); 

- financiare; 

- de timp 

Cunoştinţe: 

- Legea educaţiei naţionale în vigoare; 

- Regulamentul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare; 

- Cunoştinţe de management, tehnici de monitorizare şi evaluare a activităţilor specifice. 
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5. Comunicarea intra- şi interinstituţională 

(Unitate de competenţă specifică) 

Nivel de 

responsabilitate şi 

autonomie 

6 EQF/ 4 CNC 

Elemente de 

competenţă 

 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Acordă consiliere / 

asistenţă metodologică 

cadrelor didactice din 

învăţământul special/ 

special integrat din judeţ 

1.1.Consilierea / asistenţa metodologică se 

acordă cadrelor didactice din învăţământul 

special din judeţ în vederea asigurării 

accesului la informaţia de specialitate; 

1.2. Consilierea / asistenţa  metodologică se 

acordă cadrelor didactice din învăţământul 

special din judeţ prin corelarea cu rezulatele 

activităţilor de monitorizare, evaluare, 

inspecţie tematică/frontală. 

Acordarea consilierii / 

asistenţei metodologice 

cadrelor didactice din 

învăţământul special din 

judeţ se realizează cu 

eficienţă, profesionalim, 

responsabilitate, 

disponibilitate pentru 

informare şi comunicare. 

2. Recomandă trasee 

profesionale cadrelor 

didactice din 

învăţământul special/ 

special integrat 

2.1.T raseele profesionale se recomandă 

cadrelor didactice din învăţământul special 

prin: furnizarea de informaţii clare, utile şi 

relevante pentru nevoile personale de 

dezvoltare profesională a acestor cadre 

didactice; 

2.2. T raseele profesionale se recomandă 

cadrelor didactice din învăţământul special 

având în vedere experienţa acumulată şi 

dovedită de formare continuă a acestora; 

2.3. T raseele profesionale se recomandă 

cadrelor didactice din  învăţământul special 

luând în considerare parcurgerea anterioară 

a unor studii postuniversitare; 

2.4. T raseele profesionale se recomandă 

cadrelor didactice din învăţământul special 

având în vedere reconversia profesională. 

Recomandarea traseelor 

profesionale cadrelor 

didactice din  

învăţământul special se 

realizează cu 

responsabilitate, adecvat, 

cu deschidere şi empatie. 

3. Dezvoltă proiecte/ 

parteneriate cu alte 

instituţii/ organizaţii 

3.1 Proiectele/ parteneriatele cu alte 

instituţii/ organizaţii se dezvoltă prin 

selectarea proiectelor relevante faţă de 

politicile MECTS în domeniul 

învăţământului special. 

3.2. Proiectele/ parteneriatele cu alte 

instituţii/ organizaţii se dezvoltă prin 

promovarea parteneriatelor care răspund 

nevoilor locale de formare identificate 

anterior; 

3.3.  Proiectele/ parteneriatele cu alte 

instituţii/ organizaţii se dezvoltă urmărindu-

se cuprinderea unui număr mare de cadre 

didactice în programe / module de formare 

acreditate; 

3.4. Proiectele/ parteneriatele cu alte 

.Participarea la proiecte / 

parteneriate în domeniul    

învăţământului special se 

realizează cu interes, 

deschidere spre nou, 

flexibilitate, 

adaptabilitate la solcitări, 

cu disponibilitate pentru 

acţiune. 
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instituţii/ organizaţii se dezvoltă prin 

promovarea elementelor inovative şi de 

reformă, în conformitate cu Legea educaţiei 

naţionale în vigoare. 

4. Informează reţeaua de 

cadre didactice din 

învăţământul special  

 

4.1. Reţeaua de cadre didactice din 

învăţământul special este informată cu 

privire la direcţiile strategice, politicile 

educaţionale de la nivel naţional/european;  

4.2. Reţeaua de cadre didactice din 

învăţământul special este informată cu 

privire la oportunităţile de dezvoltare 

profesională în diferite contexte şi de 

recunoştere a competenţelor dobândite în 

cadrul acestui proces;  

4.3. Reţeaua de cadre didactice din 

învăţământul special este informată cu 

privire la schimburi de bune practici în 

domeniu învăţământului special;  

4.4. Reţeaua de cadre didactice din 

învăţământul special este informată cu 

privire la utilizarea eficientă a ghidurilor de 

specialitate.  

Informarea reţelei  de 

cadre didactice din 

învăţământul special se 

realizează cu 

profesionalism, eficienţă, 

obiectivitate, seriozitate, 

deschidere spre nou. 

5. Transmite 

documentaţia pentru  

evaluarea activităţii 

specifice  

5.1. Documentaţia de evaluare a activităţii 

specifice este transmisă prin oferirea de 

asistenţă şi consultanţă prin intermediul 

tehnologiilor asociate MIC; 

5.2. Documentaţia de evaluare a activităţii 

specifice este transmisă cunoscând mediul 

de lucru şi specificul activităţii fiecărui 

inspector şcolar pentru învăţământul 

special; 

 5.3. Documentaţia de evaluare a activităţii 

specifice este transmisă asistând directorii 

din unităţile de învăţămînt în planul 

derulării în bune condiţii a  activităţii de 

învăţământ special prin intermediul 

soluţiilor tehnice colaborative; 

5.4. Documentaţia de evaluare a activităţii 

specifice este transmisă furnizând expertiză 

în utilizarea tehnologiilor asociate MIC,  

trasând sarcini clare, ţinând cont de 

posibilităţile/ resursele necesare îndeplinirii 

lor. 

Transmiterea 

documentaţiei pentru  

evaluarea activităţii 

specifice se face cu 

promptitudine şi 

rigurozitate. 

Contexte: 

 

-Activitatea se derulează în ISJ / ISMB sau la nivelul unităţilor de învăţământ/ special/ special 

integrat ”face to face”  sau prin corespondenţă / on-line. 

-Consilierea / asitenţa metodologică se realizează la nivel de judeţ, în vederea unei interpretări 

corecte  a legislaţiei.  

-Inspectorul şcolar pentru  învăţământul special.este o interfaţă între minister şi directori 

-Medierea conflictelor – contactul cu părţile implicate, când este posibil, prin intermediul 

tehnologiilor asociate MIC. 
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Gama de variabile: 

- Consultanţa solicitată vizează aspecte privitoare la: 

- legislaţia în domeniul evoluţiei în cariera didactică; 

- oferta anuală a programelor de formare continuă 

- informaţii privind instituţiile / furnizorii de  programe de studii/forme de învăţământ acreditate. 

-Se urmăresc sursele de  informare, programele de formare adecvate: 

-Se promovează  prin informaţii / anunţuri publicate pe site-ul ISJ, oportunităţile identificate, 

asigurându-se totodată consultanţă pentru persoanele / instituţiile de învăţământ interesate de 

domeniul învăţământului special; 

- Recomandarea traseelor profesionale a cadrelor didactice din  învăţământul special se referă la: 

- formarea continuă; 

- parcurgerea studiilor postuniversitare; /aprofundate /doctorale; 

- reconversia profesională; 

- Consilierea / asistenţa  metodologică acordată cadrelor didactice din învăţământul special din judeţ 

se realizează individual (la cerere) sau colectiv (in cadrul unor grupuri de lucru). 

Cunoştinţe 

- Legea educaţiei naţionale în vigoare; 

- legislaţia specifică în domeniul învăţământului special 

- cunoştinţe avansate de comunicare şi relaţii publice. 

- cunoştinţe şi tehnici de  marketing şi comunicare; 

- cunoştinţe de management de proiect. 

- politici, strategii privind dezvoltarea resursei umane la nivel naţional şi european. 

- principiile leadership-ului 

- managementul organizaţiei 

- cultură organizaţională 
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Titlul calificării profesionale 

Inspector şcolar pentru învăţământul special 

 

Descriere  

Calificarea „Inspector şcolar pentru învăţământul special” este proiectată pentru cei ce 

lucrează în domeniul învăţământului, ca angajaţi ai inspectoratelor şcolare judeţene/ al municipiului 

Bucureşti  şi care proiectează, coordonează, monitorizează actvităţile specifice învăţământului 

special. Inspectorul şcolar pentru  învăţământul special identifică resursele materiale şi financiare 

necesare derulării activităţilor specifice învăţământului special prin raportarea la obiectivele şi 

strategiile ISJ/MECTS în domeniul învăţământului special, în concordanţă cu  priorităţile politicilor 

educaţionale privind activitatea de  învăţământ special, în raport cu obiectivele activităţilor  

manageriale proiectate, prin asigurarea legăturii permanente cu principalii finanţatori/furnizori 

Inspectorul şcolar pentru  învăţământul special ia deciziile necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor specifice învăţământului special de calitate. El coordonează activitatea cadrelor 

didactice din  învăţământul special din judeţ/ municipiul Bucureşti.  

Calificarea este destinată  persoanelor care activează în această ocupaţie.  

 

Motivaţie  
Realizarera obiectivelor naţionale se face prin aplicarea unor proceduri şi tehnici specifice, 

în consens cu specificul socio-economic şi geografic, prin concentrarea unui complex de 

competenţe de management, organizare, verificare - control, comunicare şi o temeinică pregătire 

profesională. 

Realizarea activităţilor specifice presupune cunoştinţe  din domeniul ştiinţelor educaţiei, 

psihologiei, limbii şi comunicării, ITC, tehnici de mediere şi negociere, legislaţie, regulamente şi 

metodologii în vigoare. 

Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel ridicat al abilităţilor manageriale, 

capacitate de procesare rapidă a informaţiei, abilităţi de negociere, mediere şi soluţionare a 

conflictelor, abilitatea de a lua decizii corecte, imparţiale, raţionale. 

Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă şi meticulozitate în realizarea 

sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare. 

Activitatea profesională a inspectorului şcolar pentru învăţământul special se desfăşoară în 

conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. 

 

Condiţii de acces 

Cadre didactice titulare, cu diplomă de licenţă,  având grad didactic I sau doctorat.  

 

Nivelul de studii minim necesar 

Studii superioare de licenţă 

 

Rute de progres  

Programe de formare continuă în domeniul educaţiei, formării profesionale şi managementului 

educaţional. 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul 
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Titlul calificării profesionale:  INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL  

Cod RNC: 

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 
C1.Comunicare în limba oficială; 

4/6  

 
C2.Comunicare în limbi străine; 

4/6  

 
C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi 

tehnologie; 

4/6  

 
C4.Competenţe informatice; 

4/6  

 
C5.Competenţa de a învăţa; 

4/6  

 
C6.Competenţe sociale şi civice; 

4/6  

 
C7.Competenţe antreprenoriale; 

4/6  

 C8.Competenţa de exprimare culturală. 4/6  

 G1. Dezvoltarea propriei cariere 4/6  

 G2. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în 

muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de 

protecţia mediului 

3/4  

 G3. Asigurarea managementului informaţiei şi 

cunoaşterii 

4/6  

 S1. Proiectarea  activităţilor specifice  

învăţământului special 

4/6  

 S2. Organizarea activităţilor specifice 

învăţământului special 

 

4/6 

 

 S3. Gestionarea resurselor utilizate în activităţile 

specifice învăţământului special 

4/6  

 S4 Monitorizarea activităţilor specifice 

învăţământului special 

4/6  

 S5. Comunicarea intra- şi interinstituţională 4/6  
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Competenţa profesională: Dezvoltarea propriei cariere  

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Realizează analiza autoreflexivă privind 

nivelul propriei pregătiri profesionale în raport 

cu exigenţele formulate pentru cariera 

didactică cu viziune, realism, responsabilitate 

şi eficienţă, folosind puncte tari şi puncte slabe 

identificate în dezvoltarea profesională proprie, 

ţinând cont de oportunităţile/ameninţările 

identificate în cariera proprie, astfel încât 

rezultatele acesteia să poată fi valorificate în 

proiectarea şi organizarea viitoarelor activităţi 

specifice. 

2. Stabileşte priorităţile în dezvoltarea 

profesională proprie cu autoexigenţă, 

tenacitate, dorinţă de progres în carieră, 

conştiinţa propriei valori, ţinând cont de  

rezultatele din analiza autoreflexivă,  

identificând corect relevanţa obiectivelor 

proprii faţă de politicile naţionale şi europene 

în domeniul educaţiei. 

3. Participă la programe şi activităţi de formare 

cu iniţiativă, spirit critic, deschidere la nou, în 

concordanţă cu politicile MECTS şi cu nevoile 

personale de dezvoltare profesională, cu 

obţinerea certificatului de 

participare/absolvire. 

4. Realizează seturi de abilităţi şi aptitudini 

MIC prin stabilirea standardelor şi 

metodologiei de evaluare a abilităţilor şi 

aptitudinilor MIC, cu responsabilitate, 

obiectivitate, realism şi transparenţă, 

implementând criterii de evaluare profesională 

bazate pe abilităţile şi aptitudinile MIC, 

evaluând continuu activitatea personalului 

coordonat/ subordonat şi formulând  propuneri 

pentru eficientizarea acesteia. 

 

-politici, strategii privind dezvoltarea carierei 

didactice la nivel naţional şi european; 

- legislaţia specifică în domeniul dezvoltării 

profesionale; 

- standardele profesiei didactice (standarde 

ocupaţionale, standarde de formare continuă) 

valabile în România şi UE; 

-oferte de formare existente; 

-cadrul European al Calificărilor; 

-Codul Ocupaţiilor în România; 

-noţiuni de legislaţia muncii; 

- noţiuni de IT; 

- noţiuni psiho-pedagogice; 

- elemente teoretice privind conceptul de calitate 

în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- criterii şi indicatori de performanţă pentru 

asigurarea şi evaluarea calităţii în sistemul de 

formare iniţială şi continuă; 

- metodologia asigurării calităţii în sistemul de 

formare iniţială şi continuă; 

- procese care asigură calitatea în sistemul de 

formare iniţială şi continuă; 

- proceduri de implementare a standardelor de 

calitate în sistemul de formare iniţială şi 

continuă; 

- recomandări şi bune practici stabilite la nivel 

naţional / internaţional; 

- elemente de psihosociologia schimbării şi a 

mentalităţilor; 

- legislaţie de referinţă în domeniul recrutării, 

selecţiei, promovării personalului; 

- selfmanagement;  

- surse de informare privind programele de 

formare continuă; 

- resurse utilizate în formarea continuă; 

- evoluţia şi dinamica domeniului de activitate; 

- evoluţia şi dinamica pieţei muncii. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprineri Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici  

 Chestionar-test scris; 

 Interviu structurat. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi de protecţia mediului 

Cod:  

Nivel: 3/4. 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Aplică normele de SSM şi protecţia mediului cu responsabilitate, 

exigenţă, rigurozitate şi operativitate în conformitate cu regulamentul 

intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în conformitate cu 

specificul locului de muncă, identificând şi raportând situaţiile de risc 

cu promptitudine conform reglementărilor de la locul de muncă, în 

corelaţie cu tipurile de accidente ce pot surveni, însuşindu-şi prevederile 

legislative în domeniul protecţiei muncii, protecţiei mediului şi 

reglementările specifice locului de muncă prin participarea la 

instructajele periodice. 

2. Utilizează normele PSI conform specificului fiecărui loc de muncă, 

cu responsabilitate, exigenţă, rigurozitate, operativitate, utilizând 

aparatura electrică în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu 

reglementările legale în vigoare, identificând şi raportând pericolul de 

incendiu cu promptitudine persoanelor cu răspundere în domeniu, 

însuşindu-şi prevederile legislative în domeniul PSI prin participarea la 

instructaje periodice. 

3. Respectă normele de protecţia mediului prin adaptarea planurilor si 

programelor de învăţământ, la toate nivelurile, în scopul însuşirii 

noţiunilor si principiilor de ecologie şi de protecţia mediului, asigurând 

conştientizarea, instruirea şi formarea în acest domeniu, la toate 

nivelurile de activitate, aplicând prevederile legislative în vigoare, 

conform cărora protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor 

persoanelor fizice şi juridice. 

4. Previne accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale 

identificând pericolele de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la 

locurile de muncă cu spirit de echipă, discernământ, spirit de observaţie, 

exactitate, propunând cu responsabilitate şi simţ civic măsuri adecvate, 

elaborând cu atenţie planul de prevenţie şi protecţie, monitorizând cu 

seriozitate şi profesionalism realizarea măsurilor dispuse de inspectorii 

de muncă în urma controlului, aplicând cu rigurozitate şi promptitudine 

reglementările legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 

- Normele SSM şi PSI 

specifice activităţilor; 

- Amplasarea şi modul 

de utilizare a 

echipamentelor de 

stingere a incendiilor; 

- Tipuri de echipamente 

pentru stingerea 

incendiilor; 

- Tipuri de accidente 

posibile; 

- Proceduri de evacuare 

în caz de incendiu; 

- Căile de evacuare în 

caz de incendiu; 

- Legea protecţiei 

mediului. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională snt: 

Derideri Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Asigurarea managementului informaţiei şi cunoaşterii  

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Coordonează procese de monitorizare si colectare in 

managementul informaţiei şi cunoaşterii cu viziune, 

responsabilitate, gândire analitică şi sintetică, prin realizarea 

de baze de date cu aplicarea principiilor MIC, în funcţie de 

taxonomii specifice învăţământului preuniversitar în 

societatea cunoaşterii prin realizarea de baze de date ce 

includ  informaţii corecte şi relevante, accesibile utilizatorilor 

din cadrul instituţiei; prin actualizarea permanentă cu 

informaţii recente; prin realizarea mentenanţei 

corespunzătoare şi prin asistenţa tehnică necesară; prin 

monitorizarea şi administrarea corespunzătoare a fondului 

informaţional. 

2. Coordonează procesele de analiză şi diseminare a 

produselor MIC  prin consilierea generală şi specifică a 

directorilor cu privire la rezultatele analitice transformate în 

produse MIC ce privesc optimizarea deciziilor de 

management educaţional, oferind informaţii în mod direct şi 

permanent, prin organizarea de dezbateri şi schimburi de 

experienţă care respectă nevoile managerilor, explicând 

terminologia specifică, în 

şedinţe de lucru sau la cererea personalului subordonat/ 

coordonat cu respectarea standardelor de formatare şi 

întocmire, conform metodologiilor specifice sau cerinţelor 

beneficiarilor, folosind tehnici analitice, aplicând criterii de 

stabilire a relevanţei de pertinenţă, element de noutate, 

concizie, claritate, completitudine şi diseminare în timp util, 

cu responsabilitate, impunând din partea autorului deschidere 

spre nou şi disponibilitate pentru relaţionare cu mediul de 

experţi. 

 

3.Desfăşoară acţiuni de promovare şi susţinere a 

instituţionalizării MIC având în vedere principiile partajării 

informaţiilor, responsabilitatea, viziune şi deschidere pentru 

relaţionarea cu mediul de experţi şi disponibilitate 

permanentă pentru perfecţionarea abilităţilor MIC, la toate 

nivelurile instituţionale prin reliefarea avantajelor aplicării 

strategiei MIC, care  

se implementează monitorizând rezultatele şi asigurând 

resursele necesare  operaţionalizării acesteia, asigurând 

recompensarea utilizatorilor care se remarcă prin aplicarea 

tehnicilor şi metodelor specifice MIC, incluzând 

popularizarea beneficiilor şi avantajelor activităţilor bazate pe 

principiile MIC şi tehnologiile asociate. 

4. Administrează cerinţele/ nevoile informaţionale ale 

beneficiarilor prin respectarea cerinţelor informaţionale ale 

acestora, în scopul îndeplinirii exacte a cerinţelor formulate şi 

- conţinutul documentelor, 

managementul informaţiei; 

- gama de resurse MIC care sunt 

disponibile şi relevante pentru 

comunitatea de utilizatori; 

- principalele tipuri de surse 

deschise şi caracteristicile 

acestora; 

- principiile de elaborare a unui 

sistem de surse; 

- criterii de evaluare/ validare a 

surselor deschise de informare; 

- abordare analitică 

multidisciplinară; 

- tehnici de analiză; 

- psihologia analizei informaţiilor; 

- MIC -  Etapele ciclului MIC; 

- tehnici de elaborare a unei 

planificări strategice; 

- aplicarea elementelor de politică 

educaţională prin intermediul 

MIC; 

- legislaţia în vigoare;  

- principiile managementului 

organizaţional;  

- noţiuni de comunicare publică. 
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al anticipării eventualelor evoluţii/ nevoi/ cerinţe, cu atenţie şi 

rigurozitate, receptivitate şi deschidere, menţinând contactul 

permanent cu beneficiarii, respectând principiile etice, 

asigurând concordanţa nevoilor beneficiarului cu principiile 

şi politicile MIC, asigurând un management eficient al 

conţinutului informaţional şi de suport al proceselor de 

gestionare a informaţiilor. 

5. Asigură fluxul informaţional prin relaţionarea permanentă 

cu personalul instituţional, folosind tehnologii asociate MIC, 

având permanent în vedere eficienţa, atenţie la detalii, 

simplitate, deschidere, rapiditate şi securitate, asigurând 

suportul pentru comunicarea la nivelul instituţiei, ţinând cont 

de structura organizaţională, activităţile derulate, obiectivele 

stabilite, cu respectarea principiilor şi politicilor MIC 

urmărindu-se menţinerea disponibilităţii permanente pentru 

perfecţionarea abilităţilor MIC. 

6. Elaborează rapoarte şi documente de sinteză cu 

argumentare riguroasă, precizie, viziune, responsabilitate, 

gândire analitică şi sintetică folosind date şi informaţii 

obţinute şi prelucrate, respectând criterii şi standarde 

specifice, asigurând implementarea tehnicilor analitice şi de 

sinteză, urmărind permanent acoperirea nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor. 

7. Întocmeşte documente la solicitarea MECTS sau a altor 

instituţii prin armonizarea cererilor de informaţii/ documente 

cu resursele informaţionale disponibile, cu responsabilitate, 

integrând riguros informaţii obţinute din exploatarea unor 

surse pertinente/ credibile şi validate, corelate cu atenţie la 

detalii cu cele obţinute prin observare directă, respectând 

formatele stabilite în funcţie de tipul documentului şi de 

beneficiar, urmărind permanent reflectarea exactă a situaţiei/ 

contextului, respectând strict nivelul calitativ al cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate, la termenele stabilite/ 

solicitate 

Formulând sugestii şi recomandări pertinente, utile 

beneficiarului. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Proiectarea  activităţilor specifice  învăţământului special 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Realizează diagnoza activităţilor de  învăţământ special la 

nivel judeţean  prin aplicarea de metode, proceduri, instrumente 

şi tehnici specifice, consultarea directă a cadrelor didactice din  

învăţământul special din judeţ, integrarea, corelarea, prelucrarea 

şi intepretarea datelor colectate, prin valorificarea rezultatelor 

analizei impactului acţiunilor precedente, identificarea şi analiza 

nevoilor de formare ale cadrelor didactice din  învăţământul 

special. 

2. Elaborează planul managerial specific domeniului 

învăţământului special în corelaţie cu diagnoza activităţilor de  

învăţământ special realizată la nivel judeţean, prin raportare la 

strategiile şi obiectivele ISJ / MECTS în domeniul 

învăţământului special, în concordanţă cu  priorităţile stabilite  

prin politicile educaţionale privind activitatea de  învăţământ 

special, în baza consultării cadrelor didactice din  învăţământul 

special,  ţinând cont de normele metodologice / procedurile / 

reglementările legislative în vigoare din domeniul activităţilor 

de  învăţământ special. 

3. Întocmeşte graficul de inspecţie privind activitatea de  

învăţământ special respectând legislaţia în vigoare, prin corelare 

cu planul unic de inspecţie al ISJ, respectând obiectivele 

activităţii de inspecţie din planul managerial specific, prin 

corelare cu diagnoza activităţilor de  învăţământ special realizată 

la nivel judeţean. 

4. Elaborează proceduri / instrumente specifice în concordanţă 

cu cerinţele MECTS, în vederea asigurării sistemului de 

management al calităţii; 

- în vederea monitorizării, evaluării, optimizării activităţilor de  

învăţământ special; 

- pe baza rezultatelor analizei rapoartelor de 

evaluare/monitorizare/inspecţie efectuate în teren în ceea ce 

priveşte activitatea cadrelor didactice din  învăţământul special; 

- pentru asigurarea comunicării eficiente cu alte 

instituţii/persoane implicate în activităţile de  învăţământ 

special. 

 

- tehnici de elaborare a unei 

planificări strategice; 

- tehnici de observare, de 

prelucrare analitică; 

- tehnici de diagnoză; 

- metodologia cercetării.în 

ştiinţele sociale /educaţiei; 

- managementul strategic;  

- tehnici de prelucrare a 

informaţiilor culese; 

- legislaţia şi metodologiile în 

domeniul inspecţiei şcolare; 

- regulamente de organizare şi 

funcţionare; 

 - norme metodologice, 

metodologii, instrucţiuni de 

aplicare a legii; 

- sistemul de management al 

calităţii; 

- legislatia în vigoare privind 

calitatea în educaţie; 

- Legea educaţiei naţionale în 

vigoare;  

- documente emise de MECTS 

în domeniul activităţii de  

învăţământ special: 

metodologii, proceduri, norme 

de  aplicare a Legii educaţiei 

naţionale. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar.  

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Organizarea activităţilor specifice învăţământului special/ special 

integrat 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Elaborează bazele de date specifice învăţământului 

special/ special integrat incluzând informaţii corecte, 

relevante, în concordanţă cu dinamica resursei umane la 

nivel judeţean/municipiului Bucureşti, prin menţinerea 

unei legaturi permanente cu factorii interesaţi./ implicaţi,  

cu respectarea normelor metodologice şi procedurale. 

2. Desfăşoară inspecţiile  tematice / frontale pe 

problematica învăţământului special având în vedere  

asigurarea condiţiilor de respectare a calendarului/ 

graficului  anual de desfăşurare a  activităţilor de  

învăţământ special, rezolvarea situaţiilor neprevăzute, 

respectarea codului de conduită al inspectorului şcolar şi al 

profesorului din învăţământul special/ special integrat 

3. Motivează cadrele didactice din  învăţământul special 

prin implicare în activităţi metodice şi ştiinţifice în 

specialitate, în concordanţă cu metodologiile şi 

procedurile în vigoare, propunerea acestora pentru comisii 

şi grupuri de lucru în specialitate, antrenarea lor în 

programe şi proiecte  implementate la nivel local, judeţean 

şi naţional, menţinerea /promovarea relaţiilor optime de 

lucru în echipă 

4.  Organizează întâlniri de lucru/şedinţe/grupuri de lucru 

prin convocarea şi participarea cadrelor didactice din  

învăţământul special, directorilor de şcoli, inspectorilor de 

alte specialităţi, având în vedere obiectivele şi strategiile 

ISJ/MECTS în domeniul învăţământului special, în 

concordanţă cu  priorităţile politicilor educaţionale privind 

activitatea de  învăţământ special, în raport cu obiectivele 

activităţilor  manageriale proiectate 

 

 

- Excel/Fox/ dBase 

- Legea educaţiei naţionale în vigoare 

- metodologii, ordine 

- instrucţiuni de aplicare 

- tehnici de planificare a activităţilor 

specifice 

- metodologia de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiei şcolare 

- paradigmele managementului 

instituţional şi educaţional 

-managementul organizaţiei 

- TIC şi managementul informaţiei 

- psiho-pedagogia adulţilor 
 

 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 



 32 

Competenţa profesională: Gestionarea resurselor utilizate în activităţile specifice învăţământului 

special 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică resursele materiale şi financiare necesare 

derulării activităţilor specifice domeniului învăţământului 

special prin raportarea la obiectivele şi strategiile 

ISJ/MECTS în domeniul învăţământului special, în 

concordanţă cu  priorităţile politicilor educaţionale privind 

activitatea de  învăţământ special, în raport cu obiectivele 

activităţilor  manageriale proiectate, prin asigurarea 

legăturii permanente cu principalii finanţatori/furnizori 

2.  Realizează analiza nevoilor de formare / dezvoltare 

profesională  a cadrelor didactice din  învăţământul 

special/ special integrat prin identificarea corectă a 

nevoilor de formare la nivel local, în mod corespunzător 

specificului învăţământului special, urmărindu-se 

caracterul realist şi obiectiv, respectând fundamentarea 

ştiinţifică a concluziilor rezultate din analiză 

3. Identifică oportunităţile de dezvoltare a resursei umane 

(cadre didactice din  învăţământul special la nivel local 

urmărindu-se diversitatea, atractivitatea şi accesibilitatea   

programelor de formare continuă, avându-se în vedere 

relevanţa acestor programe de formare  în raport cu 

nevoile personale de dezvoltare, în concordanţă cu 

priorităţile cadrelor didactice din  învăţământul special, 

având în vedere  politicile şi strategiilr MECTS în 

domeniul învăţământului special 

4. Valorifică resursele de timp în vederea finalizării la 

termen a activităţilor planificate / proiectate având în 

vedere o planificare realistă şi corectă a orizontului de 

timp alocat activităţilor, urmărindu-se corelarea cu 

direcţiile de acţiune şi priorităţile ISJ/ISMB  pe intervalul 

de timp respectiv. 

- managementul calităţii; 

- management strategic; 

-managementul şi evaluarea 

resurselor umane; 

- TIC şi managementul informaţiei 

- nivel avansat de operare PC; 

- noţiuni de statistică; 

- legislaţia în vigoare în domeniul 

formării; 

- metodologia cercetării în ştiinţele 

socio-umane/ştiinţele educaţiei 

- managementul timpului; 

- documentele manageriale ale ISJ. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Monitorizarea activităţilor specifice învăţământului special 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Elaborează rapoarte  de monitorizare a  activităţii 

desfăşurate de cadre didactice din  învăţământul special 

cu respectarea planului de monitorizare aprobat de 

conducerea ISJ/ISMB,   în urma utilizării instrumentelor 

specifice, adecvate activităţii de monitorizare, pentru 

urmărirea respectării drepturilor şi îndatoririlor 

profesorilor din   învăţământul special, a codului de 

conduită din partea acestora. 

2.  Oferă feed-back  cadrelor didactice din  învăţământul 

special pentru activităţile specifice desfăşurate având ca 

scop îmbunătăţirea calităţii, urmărindu-se ca  obiectivele 

activităţilor desfăşurate în unităţile de învăţământ 

special/ special integrat să fie clar definite, relevante faţă 

de politica ISJ în domeniul activităţilor de  învăţământ 

special, având în vedere că activităţile derulate de cadrele 

didactice din  învăţământul special şi documentele 

aferente  să fie  realizate cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. 

3 Stabileşte gradul de adecvare şi actualizare a 

competenţelor    profesorilor din  învăţământul special 

cerinţele actuale ale sistemului de învăţămînt şi educaţie 

prin realizrea inspecţiilor şcolare: şi analiza 

documentelor elaborate în cadrul acestora, verificarea 

documentelor din portofoliul cadrelor didactice din    

învăţământul special,  analiza documentelor de proiectare 

didactică elaborate de  cadre didactice din învăţământul 

special, raportarea la standardele de calitate 

4 Realizează un raport anual de evaluare a activităţilor 

derulate pe baza centralizării şi analizei datelor privitoare 

la toate activităţile de  învăţământ special monitorizate şi 

evaluate, urmărindu-se claritatea şi corectitudinea datelor 

colectate, având în vedere respectarea legislaţiei în 

vigoare în domeniul dezvoltării resursei umane. 

- Legea educaţiei naţionale în vigoare; 

- Regulamentul şi metodologia de 

organizare şi desfăşurare a inspecţiei 

şcolare; 

- Noţiuni de management, tehnici de 

monitorizare şi evaluare a activităţilor 

specifice 

 

 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Comunicarea intra- şi interinstituţională 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Acordă consiliere / asistenţă metodologică cadrelor didactice din    

învăţământul special/ special integrat din judeţ în vederea asigurării 

accesului la informaţie de specialitate prin corelarea cu rezulatele 

activităţilor de monitorizare, evaluare, inspecţie tematică/frontală, 

individual (la cerere) sau colectiv (in cadrul unor grupuri de lucru. 

2. Recomandă trasee profesionale cadrelor didactice din  

învăţământul special prin furnizarea de  informaţii clare, utile şi 

relevante pentru nevoile personale de dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice. 

3. Dezvoltă proiecte/ parteneriate cu alte instituţii/ organizaţii prin 

selectarea proiectelor relevante faţă de politicile MECTS în 

domeniul învăţământului special, prin promovarea parteneriatelor 

care răspund nevoilor locale de formare identificate anterior, 

urmărindu-se cuprinderea unui număr mare de cadre didactice în 

programe / module de formare acreditate. 

4. Informează, cu profesionalism şi seriozitate,  reţeaua de cadre 

didactice din învăţământul special cu privire la: direcţiile strategice, 

politicile educaţionale de la nivel naţional/european;  oportunităţile 

de dezvoltare profesională în diferite contexte (formale, 

nonformale, informale) şi de recunoştere a competenţelor dobândite 

în cadrul acestui proces; schimburi de bune practici în domeniu 

învăţământului special; utilizarea eficientă a ghidurilor de 

specialitate. 

5. Transmite documentaţia pentru  evaluarea activităţii specifice 

prin oferirea de asistenţă şi consultanţă prin intermediul 

tehnologiilor asociate MIC, cunoscând mediul de lucru şi specificul 

activităţii fiecărui cadru didactic din  învăţământul special, asistând 

directorii din unităţile de învăţămînt special/ special integrat  în 

planul derulării în bune condiţii a activităţii cadrelor didactice din  

învăţământul special prin intermediul soluţiilor tehnice 

colaborative, furnizând expertiză în utilizarea tehnologiilor asociate 

MIC, trasând sarcini clare, ţinând cont de posibilităţile/ resursele 

necesare îndeplinirii lor. 

 

- Legea educaţiei naţionale 

în vigoare; 

- legislaţia specifică în 

domeniul învăţământului 

special; 

- tehnici de  marketing, 

relaţii publice. 

 şi comunicare; 

- cunoştinţe de management 

de proiect ; 

- politici, strategii privind 

dezvoltarea resursei umane 

la nivel naţional şi european; 

- principiile leadership-ului; 

- managementul organizaţie;i 

- cultură organizaţională. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 


