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Anexa 11 
la metodologie 
FIŞA DE POST CADRU 

Inspector şcolar 
Denumirea postului: inspector şcolar 
Numele şi prenumele: ......................... 
Descrierea postului 
1. Pregătirea profesională şi experienţa impuse ocupantului postului: 
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă; 
- titular în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I şi o vechime în învăţământul 

preuniversitar de cel puţin 7 ani; 
- calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani; 
- perfecţionări obligatorii corespunzătoare etapei de carieră; 
- cunoştinţe operare computer; 
- cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 
2. Complexitatea operaţiunilor specifice postului: 
- cunoaşterea aprofundată a domeniului său specific de încadrare; 

- cunoaşterea actelor normative specifice inspecţiei şcolare; 
- cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar: management 
educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi dezvoltare instituţională, calitatea 
educaţiei, descentralizarea sistemului de învăţământ ş.a.; 
- acordarea de consultanţă de specialitate; 
- desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor şi acţiunilor la nivelul 
specialităţii/domeniului său specific la nivel local, judeţean şi naţional; 

- utilizarea competenţelor de analiză-diagnoză-prognoză şi de evaluare a stării 
învăţământului. 
3. Responsabilitate implicată de post privind: 
- organizarea, managementul, controlul, verificarea şi comunicarea în domeniul de 
competenţă; 
- corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea 
prevederilor actelor normative; 

- soluţionarea stărilor conflictuale; 
- propunerile decizionale. 
4. Sfera relaţională a titularului postului 
A. Relaţii ierarhice: 

a) de subordonare: 
- inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct; 

- directorul general/directorul/inspectorii din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului (MECTS); 

b) de coordonare: 
- cadrele didactice de specialitate/cadrele didactice din teritoriu. 
B. Relaţii funcţionale: 
- cu personalul direcţiilor de specialitate din MECTS, instituţii subordonate MECTS; 
- cu inspectorii din inspectoratul şcolar, conducerile unităţilor de învăţământ. 
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C. de colaborare: 
- cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, 
O.N.G.-uri. 
I. Dezvoltare instituţională: 
- identifică nevoile de dezvoltare ale fiecărei unităţi de învăţământ colaborând cu 
organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local şi judeţean, contribuind la 
stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean; 
- consiliază conducerile unităţilor de învăţământ în vederea elaborării de proiecte şi 

programe de dezvoltare instituţională, inclusiv realizarea ofertei educaţionale şi a cărţii de 
identitate a fiecărei unităţi şcolare; 
- asigură dezvoltarea curriculumului în funcţie de nevoile de formare locală, zonală şi 
judeţeană. Proiectează curriculumul la nivel local şi consiliază conducerile unităţilor de 
învăţământ pe probleme de proiectare a curriculumului la decizia şcolii; 
- asigură concordanţa alocării resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale etc.) 
în funcţie de programele de dezvoltare instituţională. Susţine şi fundamentează, împreună cu 
alte compartimente de specialitate ale inspectoratului şcolar, programele de dezvoltare 
instituţională, prin alocarea resurselor necesare pentru realizarea lor; 
- consiliază şi sprijină dezvoltarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ în 
asigurarea transparenţei procesului educaţional, pentru dezvoltarea capacităţii de relaţionare 
a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social şi economic, specific comunităţii. 
II. Evaluare instituţională: 
- elaborează graficul inspecţiilor şcolare şi efectuează cel puţin 9 zile lunar de inspecţie în 

domeniul curricular/domeniul său de competenţă la unităţile de învăţământ de stat şi 
particulare; 
- elaborează criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului educaţional şi 
asigură consiliere pentru dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a unităţii de învăţământ; 
- redactează rapoarte, informări, procese-verbale, studii şi programe de măsuri de 
valorificare a activităţii de evaluare instituţională; 

- coordonează activitatea de evaluare a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ 
preuniversitar şi asigură evaluarea acestora, conform legislaţiei în vigoare; 
- participă în comisiile pentru acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, a recompenselor 
(ordine, distincţii, decoraţii) şi în cele de verificare/cercetare a presupuselor abateri săvârşite 
de cadre didactice, personal de conducere, îndrumare şi control; 
- îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de asigurare a calităţii din şcoli şi întocmeşte 
sinteze, analize, recomandări privind autoevaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- monitorizează şi evaluează strategiile şi procedurile de asigurare a calităţii din unităţile de 
învăţământ, în conformitate cu politica MECTS, şi în consens cu strategia inspectoratelor 
şcolare judeţene (ISJ) de asigurare a calităţii. 
III. Management: 
- realizează baza de date şi valorifică informaţiile cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării 
deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional; 
- îndrumă, asistă, monitorizează şi evaluează procesul de predare-învăţare-evaluare sau 

activitatea din domeniul său de competenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar în 
vederea asigurării calităţii actului educaţional; 
- monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în desfăşurarea activităţilor proiectate; 
- verifică respectarea în teritoriu a legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi 
instrucţiunilor MECTS şi ISJ, propune măsuri pentru asigurarea legalităţii. 
IV. Relaţii - comunicare: 
- optimizează fluxul informaţional între MECTS şi unităţile şcolare şi transmite direcţiilor de 

specialitate din MECTS propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii din teritoriu; 
- dezvoltă şi menţine legăturile cu autorităţile şi partenerii sociali, precum şi cu organizaţii 
neguvernamentale şi instituţii de specialitate; 
- consiliază şi consultă personalul din subordine, cadrele didactice din unităţile de 
învăţământ, în vederea îmbunătăţirii performanţelor de comunicare; 
- soluţionează prompt şi eficient corespondenţa primită (sesizări, reclamaţii, memorii); 
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- mediază conflictele şi stările tensionate din subsistemul învăţământului preuniversitar 
judeţean. 
V. Formare profesională: 
- participă la programele de formare continuă în management educaţional, inspecţie şcolară 
şi de specialitate, alese pe baza nevoilor proprii; 
- identifică şi analizează nevoia de formare a personalului didactic din subordine; 
- elaborează politica de dezvoltare a resursei umane din subordine. Creează cadrul formării 
continue a personalului didactic şi a managerilor de unităţi de învăţământ, 

propune/facilitează accesul cadrelor didactice la programe/activităţi de 
perfecţionare/formare; 
- asigură realizarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale prin schimburi de experienţă, 
stagii, module de formare pentru manageri de proiect, personal de conducere, îndrumare şi 
control şi asigură transferul de bune practici. 
Inspector şcolar general, Inspector şcolar, 
......................... ................. 
Semnătură Semnătură 
Data semnării: 
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