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                                                                                        Inspector şcolar general,                                                                                                                                                                    
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INSPECŢIE  TEMATICĂ 

12 aprilie – 14 mai 2021 
  

TEMA: Consilierea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar privind 

organizarea și desfășurarea activității manageriale și didactice 

 

I.  OBIECTIVE URMĂRITE 

1. Verificarea implementării legislației în vigoare la nivelul unității de învățământ. 

2. Verificarea modului de respectare a implementării Ordinului M.E.C.-M.S. nr. 3235/93/2021, 

cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unității de învățământ. 

 

II. MOD DE REALIZARE 

1. Se verifică: 

• existenţa, cunoaşterea şi aplicarea legislației în vigoare ce reglementează activitatea din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020‐2021, Regulamentul de Ordine Interioară 

(Ordinul nr 5.447/31.08.2020 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ); 

• condica de prezență, respectiv fișele de prezență pentru activități online pe semestrul al II-

lea, respectiv condica de prezență a personalului didactic auxiliar/nedidactic, anul școlar 

2020-2021; 

• numărul orelor suplimentare pe fiecare disciplină, pentru anul școlar 2020-2021; 

• proiectul de încadrare (personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic) pentru anul școlar 

2021-2022, cu respectarea planurilor cadru/SPP în vigoare. 

2. Se verifică: 

• existenţa, cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-

CoV-2 (norme sanitare); 

• funcționalitatea spațiilor de care dispune unitatea de învățământ, asigurarea condiţiilor 

igienico‐sanitare (igienizarea spaţiilor de învăţământ, cantină, internat, grupuri sanitare etc., 

stabilirea circuitelor de acces în/din unitatea de învățământ, existența materialelor sanitare – 

măști, soluții dezinfectante etc., modul în care unitatea de învățământ poate să asigure 

amenajarea sălilor de clasă/laboratoare, astfel încât să se poată respecta distanțarea fizică a 

elevilor/personalului unității) în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2. 

 

III. MOD DE FINALIZARE  

1. Concluziile inspecţiei vor fi prezentate Consiliului de Administrație sau Consiliului 

Profesoral al unităţii de învăţământ; 

2. Se va solicita în funcţie de situaţie întocmirea unui „Plan de  măsuri ameliorative”; 

3. Fiecare inspector şcolar va întocmi câte un raport scris, conform Anexei 6 la O.M.E.C. 

nr.6106/03.12.2020, pentru fiecare unitate de învăţământ cu PJ și va completa macheta. 
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