
CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI 

 
RAPORT 

privind activitatea de control desfășurată, conform Ordinului de serviciu nr. 55/CCM/2011, la Inspectoratul 
Școlar Județean Galați și Liceul Concord  - Tecuci, având drept tematică controlul documentelor școlare și 

manageriale. 
 
Au fost verificate aspecte privind întocmirea documentelor manageriale: 

(1) actele de funcționare și autorizare a unității școlare; 
(2) actele de numire și dosarul personal al directorului; 
(3) actele organismelor de conducere; 
(4) orarul de funcționare, condica de prezență a cadrelor didactice și planificarea evaluărilor 

semestriale;    
(5) statul de personal și contractele de muncă; 
(6) registrele matricole; 
(7) cataloagele școlare; 
(8) inspecțiile efectuate de către ISJ Galați; 
(9) Inspecțiile efectuate de către ARACIP. 

 
Constatări:  
În urma verificării documentelor școlare și a discuțiilor purtate cu cadrele didactice precum și cu 
conducerea unității școlare, au rezultat următoarele: 

(1) Actele de funcționare și de autorizare a unității școlare; 
• Unitatea funcționează prin Ordinul ministrului nr. 5286/25.09.2009 – precizând forma de învățământ 

zi și că este monitorizată și controlată periodic, de MECTS, ARACIP și ISJ Galați, în vederea 
verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare 
provizorie.(anexa 1) 

La data  controlului,  în unitatea  școlară  s‐au  găsit documente  școlare,  numai pentru  forma de 
învățământ frecvență redusă; 
• unitatea școlară își desfășoară activitatea conform Contractului de închiriere nr. 2132/17.08.2010, din 

care nu se înțelege spațiul închiriat, fiind precizat numărul de săli sub forma  ” ....... săli”, de la Școala 
nr. 1 ”Anghel Rugină”- Tecuci, în schimbul sumei de 130 euro/lună, cu toate utilitățile incluse în preț;  

• din evidențele școlare rezultă un necesar de 49 săli, corespunzător celor 49 de clase, spații pe care 
școala nu le deține;  

• contractul nu este înregistrat la ISJ Galați.(anexa 2) 
 

(2) Actele de numire și dosarul personal al directorului: 
• domnul director Borcea Costel este licențiat al Universității Ovidius Constanța, Facultatea de drept, 

specializarea Drept, profil Științe juridice (diploma de licență nu specifică forma de învățământ)  și 
absolvent al cursului DPPD-Universității Spiru Haret – București;  

• domnul director Borcea Costel nu are grade didactice;  
• domnul director Borcea Costel este numit director prin decizia ISJ Galați nr. 8240/27.08.2010; 
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• contractul de muncă nu a putut fi pus  la dispoziția controlului, deoarece, conform notei de relații a 
directorului acesta ”se află la sediul Fundației Concord de la Constanța, Liceul Concord Tecuci având 
capacitate de execuție restrânsă” (anexa 3) 
 
(3) Organismele de conducere: 

• Consiliul profesoral nu a fost constituit conform unei decizii scrise;  
• tematica Consiliului profesoral nu se respectă; 
• În registrul de procese verbale, al Consiliului profesoral, în ședința din data de. 25.02.2011, validarea 

situației școlare după finalizarea semestrului I, nu este făcută nominal per elev și nu sunt 
consemnate discuții privind notele la purtare; procesul verbal nu este încheiat și nici semnat de 
membrii consiliului (anexa 4).  

• componența Consiliului de Administrație este conform deciziilor nr. 11/28.10.2010 și nr. 
25/25.02.2011; 

• consiliul de Administratie a fost ales în ședința Consiliului profesoral din 25.02.2011; 
• tematica Consiliului de Administrație nu se respectă; 
• în registrul de procese verbale, al Consiliului de Administrație, nu se specifică cvorumul și nici 

modalitatea de vot (anexa 5).  
 
(4) Orarul de funcționare, condica de prezență a cadrelor didactice și planificarea evaluărilor 

semestriale:  
• orarul de funcționare este întocmit modular, cursurile desfășurându-se numai în zilele de sâmbătă și 

duminică; 
• evaluările elevilor au loc după un grafic stabilit. (anexa 6) 
• condica de prezență a cadrelor didactice este nesemnată (de exemplu: 03. IV. 2011), deci orele nu s-

au efectuat; 
 

(5) Statul de personal și contractele de muncă: 
• pentru anul școlar 2010-2011, orele de curs au fost susținute, conform statului de personal de către 26 

cadre didactice, din care:  
≈ debutanți: 9 cadre didactice 
≈ gradul definitiv: 8 cadre didactice 
≈ gradul didactic II: 1 cadru didactic 
≈ gradul didactic I: 8 cadre didactice 

• statul de personal nu este avizat de ISJ Galați; 
• cadrele didactice nu au încheiate contracte de muncă, ci numai contracte de colaborare, prin 

retribuire în regim de plata cu ora; 
• nu există cadre didactice titulare. (anexa 7) 

 
(6)  Registre matricole: 

• În  registrul matricol volumul 6,  la pagina 45, număr matricol 45 este înregistrat elevul Nadă 
Gheorghe; pentru anul școlar 2006-2007- clasa a IX-a și pentru anul școlar 2007-2008 – clasa a X-a, 
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situația școlară este descărcată, dar nu este înscrisă unitatea școlară de unde s-a transferat, pentru 
anul școlar 2008-2009, este înscrisă unitatea ”Liceul Concord Constanța”, iar pentru anul școlar 2009-
2010 apare înscris transferul de la”Liceul Concord Constanța”, în rubrica ”mențiuni”. (anexa  8); 
 
(7) Cataloagele: 

În cataloagele claselor a XIII-a, forma de învățământ frecvență redusă, an școlar 2010-2011, se 
constată:  

• numărul elevilor înscriși în cataloage depășește numărul maxim admis, încălcâdu-se prevederile 
legale; 

• nu sunt consemnate corect modulele desfășurate la fiecare clasă; de exemplu: sunt  consemnate 
disciplinele Limbă engleză și Limbă franceză, în loc de modulele anuale ”Comunicare profesională 
în limbă engleză” și ”Comunicare profesională în limbă franceză”.  

În catalogul clasei a XIII- a B (anexa 9), forma de învățământ frecvență redusă, an școlar 2010-2011 se 
constată:  

• numărul elevilor înscriși în catalog este de 36, încălcâdu-se prevederile legale; 
• la poziția 8 –elevul Iacoblev M. Vasilică are consemnate note semestriale, medii semestriale și 

medie anulă, numai la disciplina matematică; de menționat faptul că nu are consemnate absențe la 
nicio disciplină, pe niciun semestru; nu se cunoaște situația școlară a elevului, deoarece nu 
există niciun Consiliu profesoral de validare a situației școlare anuale. 

• la poziția 9, eleva Irian I. Elena Andreea, nu are consemnate note semetriale și nu are nici o 
mențiune la rubrica corespunzătoare a catalogului; nu se cunoaște situația școlară a elevei, 
deoarece nu există niciun Consiliu profesoral de validare a situației școlare anuale. 

În catalogul clasei a XIII-a D (anexa 10), forma de învățământ frecvență redusă, an școlar 2010-2011 se 
constată:  

• numărul elevilor înscriși în catalog este de 36, încălcâdu-se prevederile legale; 
• la poziția 8 –elevul Cernușcă (Cotea) I. Gina Georgeta nu are consemnate note semetriale și nu are 

nici o mențiune la rubrica corespunzătoare a catalogului; nu se cunoaște situația școlară a elevei, 
deoarece nu există niciun Consiliu profesoral de validare a situației școlare anuale. 

• la poziția 24 – elevul Marin I. Cătălin  nu are consemnate note semetriale și nu are nici o mențiune 
la rubrica corespunzătoare a catalogului; nu se cunoaște situația școlară a elevului, deoarece nu 
există niciun Consiliu profesoral de validare a situației școlare anuale. 

• la poziția 35 - elevul Zamfir G. Iulian Nicolae are situația încheiată în semestrul I, nu are 
consemnate note pe semetrul II, nu are absențe și nu are nici o mențiune la rubrica corespunzătoare 
a catalogului; nu se cunoaște situația școlară a elevului, deoarece nu există niciun Consiliu 
profesoral de validare a situației școlare anuale. 

• la poziția 36  - eleva Bicioc I. Antonia nu are consemnate note semetriale și nu are nici o mențiune 
la rubrica corespunzătoare a catalogului; nu se cunoaște situația școlară a elevei, deoarece nu 
există niciun Consiliu profesoral de validare a situației școlare anuale. 

• la poziția 31 – elevul Pațilea V. Constantin are situația școlară încheiată fiind declarat ”promovat” 
cu media generală 7,00 (șapte);  
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• din  nota de relații (anexa 10 bis) a doamnei profesor Buruiană Veronica - la disciplina 
geografie, rezultă că  nu a consemnat notele și teza pe semestrul II elevului Pațilea 
Constantin, deoarece elevul nu avea situația încheiată pe semestrul I;  

• din aceiași notă de relații, rezultă că doamna profesor nu a încheiat niciunui elev media 
semestrială pe semestrul al doilea, deși în catalog situațiile școlare sunt încheiate; 

În catalogul clasei a XIII-a M (anexa 11), forma de învățământ frecvență redusă, an școlar 2010-2011, 
se constată:  

• numărul elevilor înscriși în catalog este de 35,  încălcâdu-se prevederile legale; 
• la poziția 36 - eleva Bicioc I. Antonia nu are consemnate note semetriale și nu are nici o mențiune 

la rubrica corespunzătoare a catalogului; nu se cunoaște situația școlară a elevei, deoarece nu 
există niciun consiliu profesoral de validare a situației școlare anuale. 

• din  nota de relații (anexa 12) a domnului profesor Vrabie Ovidiu rezultă că la disciplina istorie 
nu a încheiat nici o medie anuală, până la data controlului; la disciplina istorie sunt 
consemnate atât medii semestriale, cât și anuale. 

În catalogul clasei a XIII-a H (anexa 13), forma de învățământ frecvență redusă, an școlar 2010-2011, 
se constată: 

• numărul elevilor înscriși în catalog este de 35,  încălcâdu-se prevederile legale; 
• titular la disciplina matematică apare înscris prof. Oprea Bogdan, notele fiind operate în 

catalog de către profesor Gurău Valentina; 
• la poziția 1 – elevul Ambrabulea C. Ștefan are consemnate la disciplina matematică, semestrul 

II, următoarele note: 4/19 III, 4/2 IV, 7/9 IV , teză 4, diferit de catalogul personal al 
profesoarei  Gurău Valentina, adică două note de 4 (patru) și în teză nota 4 (anexa 14).   

În catalogul clasei XIII F (anexa 15), forma de învățământ frecvență redusă, an școlar 2010-2011, se 
constată:  

• titular la disciplina matematică apare înscris prof. Iosip Florin, notele fiind operate în catalog 
de către profesor Gurău Valentina; 

• la poziția 24 – eleva Moroi (Avădanei) M. Anisia are consemnate la disciplina matematică, 
semestrul II, următoarele note: 4/19 III, 4/2 IV, 7/9 IV, teză 4, diferit de catalogul personal al 
profesorului, adică două note de 4 (patru) și în teză nota 4.   
 

(8) Inspecțiile efectuate de către ISJ Galați:  
• pentru anul școlar 2010-2011, ISJ Galați a consemnat, în registrul de inspecții, un număr total de 7 

(șapte) inspecții; 
• în data de 20.10.2010, nota de control stipulează ”nu există notă explicativă pentru greșelile din 

cataloage; cererile de transfer pentru anul școlar 2009-2010 sunt înregistrate toate în două zile, 
nu sunt aprobate în Consiliul de Administrație și nu au fost întocmite contracte de școlarizare; 
cataloagele de la examenele de diferențe sunt nesemnate, neștampilate, cu spații libere nebarate sau cu 
elevi adăugați înafara rubricației”; nota este încheiată de către insp. Aura Moza, insp. Corina Tatu și 
insp. Marius Puțanu; 

• în data de 23.10.2010, nota de control stipulează: ”sunt încadrate 31 cadre didactice, dintr-un necesar de 
40; prezenți directorul și directorul adjunct; într-una din săli erau prezente 9 cadre didactice din oraș, 
cu care se discuta în vederea angajării pe posturile neocupate încă; orarul era alcătuit doar pentru 
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câte o clasă la fiecare nivel XI, XII și XIII, deși ar fi trebuit alcătuite 49 orare pentru 49 de clase; 
elevi prezenți erau 2, dintr-un total de 1313 elevi înscriși (număr diferit față de situația școlară, 
de 1312 elevi, la sfârșitul semestrului I, an școlar 2010-2011); activitatea didactică nu se derulează 
încă, procesul fiind în faza de organizare”; nota este încheiată de către insp.  Eugenia Olariu; 

• în data de 20.11.2010, nota de control stipulează ”că elevii nu sunt prezenți, dar cadrele didactice au 
ore fixate și sunt în unitatea școlară”; nota este încheiată de către insp. Mariana Mustață; 

• în data de 27.01.2011, în nota de control se fac recomandări privind întocmirea registrelor matricole și 
gestionarea examenelor de diferențe, cu mențiunea de a se înscrie traseul elevului în ciclul liceal; nota 
este încheiată de către insp. Aura Moza, insp. Corina Tatu și insp. Marius Puțanu; 

• în data de 31.01.2011, nota de control stipulează: ”metodologia de examen și calendarul pentru 
bacalaureat a fost adusă verbal la cunoștiința elevilor din clasele terminale, fără nicio dovadă scrisă 
în acest sens; nu a fost întocmit niciun program de pregătire suplimentară, pentru elevii din clasele 
a XIII FR”; nota este încheiată de către insp. Marius Puțanu. (anexa 16) 

• raportul de control, întocmit  în urma controlului frontal, din perioada 15-26.11.2010, efectuat de către 
insp. Marius Puțanu este nesemnat, nevalidat de către inspectorul școlar general și nu este 
concludent. (anexa 17)  

• la data controlului CCM, s-au constatat aceleași deficiențe ale procesului de învățământ la Liceul 
Concord Tecuci,  ca cele consemnate în notele de control ale inspectoratului școlar.   

 
(9) Inspecțiile efectuate de către ARACIP:  

• În data de 11.06.2009, este consemnată vizita de evaluare în vederea autorizării/acreditării/evaluării 
periodice, care constată neîndeplinirea a 23 dintre descriptori de performanță, acordându-se un 
termen de 5 zile pentru remedierea situației; procesul verbal este semnat de către: Cernica Eugenia – 
coordonator echipă evaluare.  

• până la data controlului CCM, nu se mai regăsește alt proces-verbal, încheiat în urma vizitei 
ARACIP, care să ateste remedierea deficiențelor; (anexa 18) 

• în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 113, din 01.09.2009, Liceul Concord, Tecuci 
figurează ca autorizat pentru învățământ liceal profilul servicii, domeniul turism și alimentație, 
calificare profesională – tehnician în turism, limbă de predare română, forma de învățământ zi, 
număr clase 1” (anexa 19);  

• în realitate, la data controlului CCM, conform situației școlare la septembrie 2010, erau înscriși, 
la frecvență redusă, 1312 elevi, din care: clasa XI - 331 - 11 clase; clasa XII – 442 – 14 clase; clasa 
XIII – 539 – 15 clase (anexa 20) 

 
Concluzii:  
În cazul ISJ Galați, se constată încălcarea: 
• prevederilor Legii  învățământului Nr. 84 din 24 iulie 1995, republicată,  cap. 11  art. 103 alin. (1), 
alin.(2), alin.(3), alin.  (4), art. 104, alin. a) , alin.  b) , alin.   c), art. 105(1) (2) (3) art. 106 (1) art. 108 (1) 
(2) (3) art. 109 art. 110 (1) (2) (3) (4) (5);  
• prevederilor Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic Sectiunea 3: 
Ocuparea si eliberarea posturilor didactice si didactice auxiliare art. 9 (1), (2), (3), (4), art. 137 (2) b) c) art. 
(2), (3), art. 21;  
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• prevederilor anexei la  H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională 
în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie art.23. (1) (2) 
(3) ; 
• prevederilor  Legii Nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei: art. 34 (1)(2) (3) a) b) (4) (5);  
• prevederilor precizărilor nr. 34356/18.06.2008 privind încadrarea personalului didactic și a personalului 

de conducere din cadrul unităților de învățământ preuniversitar particular;  
În cazul ISJ Galați, se constată o activitate defectuoasă a inspectorilor privind controlul activităților 
în teritoriu. 
În cazul ARACIP, se constată încălcarea: 
• prevederilor anexei la  H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională 

în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie art.12. (4) 
(5), art.14. (1) (2) (3) (4) (5) (6), art.18; 

În cazul unității școlare, se constată încălcarea: 
• prevederilor anexei la  H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională 

în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie art.21. (1) 
(2) (3);  

• prevederilor ROFUIP- regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar art.54. art.57. alin. (3) alin. (4) alin. (5), art.58. alin (1) art.59. alin (1) (6) (7) art.60. 
art.33. alin. (8) art.64. a) b) e) art.65. (1) (2) art.66. (1) (3) (4) (5) art.67. (1) c) d) art.68. (1) (2) art.71. 
(1) (2) (3) (4) (5) art.72. (1) a) b) art.74. (2) (3) art.76. (1) (4) art.79. (1) (2) art.81. (1) (5) art.82. (1);  

• prevederilor Regulamentul Actelor de Studii: art. 4 (4) (5) art. 5 (1) (2) art. 9 (1) (2) art. 11. (1) (2) (4) 
(6) (11) (12) art.12. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) art.13 (1) (2) (3) (4) art.14. art. 26 (3) art. 39 (1) (2) art. 41 
(1) art. 47 (3) art. 60 (1) (2);  

• prevederilor Legii nr. 128/1997, Statutul cadrelor didactice, cu modificările și completările ulterioare:  
art. 3 (1) (2); 

• prevederilor precizărilor nr. 34356/18.06.2008 privind încadrarea personalului didactic și a personalului 
de conducere din cadrul unităților de învățământ preuniversitar particular;  

 
 
Măsuri propuse pentru: 

• MECTS 
Sesizarea organelor competente în legătură cu suspiciunile de fals intelectual în documente școlare 
(cataloage, registre matricole, încadrare personal didactic, condici de prezență, etc) 
                                                                                           TERMEN: 3 zile de la aprobarea raportului 

• ARACIP 
Reevaluarea Liceului Concord Tecuci                                 

               TERMEN: 3 luni de la primirea raportului 
• ISJ Galați 

≈ aplicarea cu strictețe a Ordinelor de ministru, a legislației din domeniu, la nivel ISJ Galați și în unitățile 
școlare arondate;                                                                                  
                                                                                                                         TERMEN: permanent 
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≈ respectarea normativelor în vigoare privind întocmirea documentelor școlare;    
                                                                                                                         TERMEN: permanent 

≈ intensificarea comunicării și a colaborării între inspectori, directori, cadre didactice și părinții elevilor;          
                                                                                                                         TERMEN: permanent 

≈ consilierea inspectorilor și  a directorilor în vederea aplicării cu rigurozitate a legislației în vigoare;                
                                                                                                                         TERMEN: permanent 

≈ efectuarea unui control tematic privind întocmirea documentelor manageriale, în unitățile de 
învățământ arondate, având drept scop identificarea și remedierea altor situații de încălcare a legislației 
în vigoare, cu luarea măsurilor ce se impun;                    
                                                                                                         TERMEN: 01 septembrie 2011 

≈ monitorizarea atentă a activității inspectorilor, din perspectiva elaborării profesioniste și pertinente a 
concluziilor controalelor efectuate și a consemnării acestora în registrele speciale de inspecții;                        
                                                                                                                         TERMEN: permanent  

≈ întocmirea unui raport privind activitatea inspectorilor în teritoriu, corespunzător activității anului 
școlar 2010-2011, întocmirea unui plan de măsuri, ce se impune ca urmare a analizei prezentului  raport 
de control; informarea Corpului de Control al Ministrului privind planul și aplicarea măsurilor dispuse.          
                                                                                                           TERMEN: 01 septembrie 2011               
         

 
                                                                                
 


