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INSPECȚIE TEMATICĂ 

 

Tema:   Verificarea modului de constituire și funcționare a Consiliului de administrație, a Consiliului profesoral și a comisiilor pe probleme stabilite la 

nivelul unităților de învățământ. Verificarea documentelor școlare 

 

Perioada: 04 – 08 martie 2019 

Unitatea de învățământ inspectată: ____________________________________________                    Inspector școlar: ______________________ 

Data: _______________________________________ 

 

Obiective:  

O 1: Verificarea modului de constituire și funcționare a Consiliului de administrație 

 

Aspecte vizate 
Gradul de realizare 

Observații/Recomandări 
Da Nu Parțial 

1. Constituirea consiliului de administrație, conform art. 4 și 5 al OMEN 

4619/2014, cu modificările și completările ulterioare  

 

 

 

   

 

2. Adoptarea hotărârilor consiliului de administrație (art. 10 al OMEN 

4619/2014, cu modificările și completările ulterioare) 

 

    

3. Documentele consiliului de administrație (art. 13 al OMEN 4619/2014, cu 

modificările și completările ulterioare) 

(graficul și ordinea de zi, convocatoarele, registrul de procese-verbale, dosarul 

cu anexele proceselor-verbale, registrul de evidenta a hotarârilor, dosarul 

hotărârilor adoptate) 

    

4. Publicarea pe pagina web și la avizierul unității a hotărârilor consiliului de 

administrație (art. 14 al OMEN 4619/2014, cu modificările și completările 
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ulterioare) 

5. Respectarea tematicii stabilite, redactarea proceselor-verbale, respectarea 

cvorumului 

    

 

O 2: Verificarea modului de constituire și funcționare a Consiliului profesoral 

 

Aspecte vizate 
Gradul de realizare 

Observații/Recomandări 
Da Nu Parțial 

1. Constituirea și funcționarea Consiliului profesoral (art. 57 ROFUIP) 

(decizie constituire CP, declarații privind norma de bază, decizie numire secretar) 

 

 

   

 

2. Documentele consiliului profesoral, conform art. 59 din ROFUIP 

(tematica și graficul ședințelor, convocatoarele, registrul de procese-verbale, dosarul 

cu  anexele proceselor-verbale) 

    

3. Respectarea tematicii stabilite, redactarea proceselor-verbale, respectarea 

cvorumului 

    

 

O 3: Verificarea modului de constituire și funcționare a comisiilor pe probleme constituite la nivelul unităților de învățământ 

Aspecte vizate 
Gradul de realizare 

Observații/Recomandări 
Da Nu Parțial 

1. Existența deciziilor de constituire a comisiilor de la nivelul unității de 

învățământ, stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a unității 

 

 

   

 

2. Stabilirea de către Consiliul de administrație a componenței și atribuțiilor 

comisiilor de la nivelul unității de învățământ, conform art. 15 ee) din 

OMEN 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare 

    

3. Existența rapoartelor de activitate ale comisiilor pentru semestrul I     
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O 4: Verificarea documentelor școlare 

Aspecte vizate 
Gradul de realizare 

Observații/Recomandări 
Da Nu Parțial 

1. Respectarea modelelor și formatelor documentelor școlare (cataloage 

școlare, registre matricole) aprobate de minister (art. 4 și art. 26 OMENCȘ 

3844/2016, cu modificările și completările ulterioare) 

 

 

   

 

2. Modul de completare a documentelor școlare (art. 26 și art. 27 OMENCȘ 

3844/2016, cu modificările și completările ulterioare) 

    

 

 

Inspector şcolar,                                                                                                                                                         Director, 

 


