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Aplicația online cu baze de date INSPECT 
Andreea Niță 

 

 

Aplicația software „INSPECT” a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp 

real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate Inspectoratului 

Școlar Județean, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul 

bazelor de date. Pe scurt, aplicație software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a 

datelor în spațiul virtual al internetului. 

 

Aplicația este utilizată pentru: 

 Lansarea de lucrări specifice de către oricare din departamentele din cadrul 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN către unitățile școlare din județ; 

 Administrarea informațiilor din cadrul departamentului resurse umane; 

 Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedididactic pe fiecare unitate, 

cu toate datele de contact dar și profesionale; 

 Gestionarea informațiilor referitoare la unităție de învațământ din județ. 

 Asigurarea resurselor online pentru activitatea cadrelor didactice inclusiv Catalog 

Online, planificări și condică de prezență. 

În figura de mai jos sunt evidențiate principalele module de lucru ale aplicației. Ele 

sunt diferite în functie de gradul de acces acordat fiecarui utilizator 

(http://liviunita.ro/index.php/inspect-judetul-bacau).  
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Figura 1  Pagina web de lansare a modulolor aplicației 
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 Astfel există în afară de utilizatorul de tip administrator, utilizator pentru 

comparimentul de resurse umane care are acces la datele personale ale tuturor angajaților 

din sistem dar și la modul de încadrare al cadrelor didactice.  

 

 

Figura 2  Exemplifacarea centralizării la nivel județean a încadrării didactice. 

Figura 2  Modalitatea de blocare - deblocare a posibilității actualizării datelor la nivel de unitate de învățământ. 
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Un alt tip de utilizator este creat pentru inspectorii de curiculum care pot oricând 

verifica activitatea didactică a profesorilor pentru fiecare formatiune de studiu în parte și, 

desigur, pentru fiecare unitate școlară. Acest fapt este evidentiat de figura de mai jos unde 

fiecare cadru didactic completează informația necesară. 

Pentru a putea gestiona activitatea și organizarea cadrelor didactive pe anumite dicipline 

de studiu din curricula școlară, inspectorul de specialitate are la dispozișie mai multe 

instrumente (viewere) ce cuprind informațiile necesare întocmirii diverselor statistici 

relevante fiecarei raportări. Spre exemplificare avem interogarea din figura de mai jos. 

 

Figura 4  Statistici referitoare la calitatea predării și examinării la clasă, centralizate la nivel de județ. 

Figura 3  Modalitatea de introducere a datelor despre calitatea predării și examinarii la clasă de către cadrul didactic. 
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La fel se pot gestiona și informații despre încadrările personalului nedidactic și auxiliar 

cu toate datele stabilite ca fiind necesare, așa cum reiese din imaginea de mai jos. 

 

 

 Aplicația vine și în ajutorul cadrelor didactice cu un modul special. În această secțiune 

se pot folosi avantajele catalogului online, introducerea planificărilor calendaristice pentru 

disciplinele predate la clasă și repartiția lor automată pe dată, fapt care conduce la o mai bună 

destionare a condicii didactice. 

Figura 4  Centralizarea datelor despre încadrarea cadrelor didactice la nivel de județ - pe discipline de predare. 

Figura 5  Evidentierea normelor personalului didactic auxiliar și nedidactic, centralizat la nivel de județ 
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Figura 6  Pagina destinată catalogului electronic online 

 

 Deoarece se introduc date de particularizare, unică identificare a elevului în aplicație 

se generează în mod automat un cont in modulul aferent școlarului, cont din care parintele 

poate vizualiza activitatea la clasa doar a propriului copil. 

 Deasemenea cadrul didactic poate verifica, vizualiza, datele sale personale, precum 

și încadrările și studiile introduse în aplicație și folosite deci de Inspectoratul Școlar prin 

compartimentul de personal. 

 

Figura 7  Administrarea datelor anuale despre compartimentul MRU județean 
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Pentru o mai bună informare cu privire la structurile de învățământ din teritoriu, 

aplicația conține aceste date actualizate la zi, iar interfața este prezentată în imaginile de mai 

jos. 

 

 O facilitate de mare interes este cea de colectare în timp record de informații diverse 

din teritoriu. Acest lucru se face prin deschiderea de lucrări la termen către unitățile 

subordonate. Se introduce o înregistrare într-o tabelă dedicată cu definirea coloanelor 

folosind șabloare de tip text, numar, dată calendaristică, cnp sau liste derulante copletate în 

prealabil. 

Figura 8  Date administrative ale unităților de învățământ 

Figura 9  Gestionarea lucrărilor online deschise către unitățile subordonate de către ISJ. 
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 Aplicația centralizează automat aceste date și raportează deasemenea și acele unități 

care nu au copletat. 

 

Centralizarea datelor se face în mod automat, pentru ca apoi să se poată exporta 

lucrarea respectivă într-un fișier de tip Excel pentru a fi integrată mai usor în diversele 

rapoarte de tip OFFICE pe care departamentul beneficiar al datelor le emite. 

Aplicația stochează aceste date pentru a putea fi folosite după o anumită perioadă de 

timp în diverse studii statistice utilizate în deciziile manageriale; 

Pentru a putea controla corectitudinea colectarii datelor, aplicatia permite blocarea 

introducerii de date după trecerea unui anumit termen limită; 

Pentru a se facilita circulația datelor mai rapid între compartimentele instituției 

centrale, există posibilitatea ca utilizatorii Inspectoratului Școlar Județean sa poată vedea și 

exporta făra a putea interveni în consistența datelor, toate lucrarile emise de celelalte 

compartimente.(la specificațiile beneficiarului această posibilitate poate fi anulată); 

Unitățile subordonate administrativ au posibilitatea și obligația de a instala Aplicația 

Inspect Descktop. Această aplicație este dedicată în principal printării documentelor necesare 

procesului de mobilitate și încadrare a cadrelor didactice. Tot în această aplicație unitățile 

subordonate completează lucrările ocazionale postate de sorul superior și listează condica de 

prezenți a perdonalului didactic. Exemplific aceste acțiuni prin imaginile următoare. 

Figura 10  Colectarea datelor centralizate din lucrările online 



9 

 

 

 

Figura 12  Interfața de logare a aplicației windows descktop 

Figura 11  Afișarea rapoartelor destinate imprimării din aplicația windows 
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Figura 13  Gestionarea lucrărilor online deschise de ISJ în aplicația windows a unităților școlare 

Figura 14  Interfața de completare a lucrărilor online de către unitățile școlare în aplicația windows 


