
ANUL ȘCOLAR 2020-2021





Inspectoratul Școlar al Municipiului București:

o instituție care asigură garanția unui sistem 
educațional de calitate și  a unei dimensiuni 

europene a actului educațional.



Misiunea I.S.M.B constă în activități de monitorizare, 

îndrumare, control și coordonare cu scopul: 

➢ Creșterii calității serviciilor educaționale;

➢ Eficientizării continue a sistemului educațional din 

Municipiul București;

➢ Racordării sistemului educațional bucureștean la valorile 

sistemelor educaționale europene.



CALITATE

PERSEVERENȚĂ

INTEGRITATE

COMPETENȚĂ

CORECTITUDINE

RESPECT

CREATIVITATE



▪ Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

▪ O.M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

▪ O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006;

▪ Ordin nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor

şcolare, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin

O.M.E.C. nr.5447/2020;

▪ Regulamentul de inspecţie al unităților de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 6106/2020;

▪ O.M.E.C. nr. 5453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2021;

▪ O.M.E.C. nr. 5455/2020 cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a

VIII-a în anul școlar 2020 -2021;

▪ O.M.E.C. nr. 5532/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul

şcolar 2020-2021;

▪ O.M.E.N. nr. 4849/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de

stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021;

▪ O.M.E.C. nr. 5434/2020 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului

naţional de definitivare în învăţământ 2021;

▪ O.M.E.C. nr. 5529/2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de

predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021;

▪ Legea nr. 35/2007 privind cresterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată și completată prin Legea

29/2010.



▪ O.M.E.C.T. nr. 1409 /29.06.2007 de aprobare a strategiei M.E.C.T. privind reducerea

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

▪ Planul privind Reducerea Fenomenului Violenţei în Mediul Şcolar - An şcolar 2020-

2021;

▪ Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar,

aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/7.10.2011 și O.M.E.N. nr. 4586/2017 privind acreditarea

programelor de formare continuă;

▪ Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar,

aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/7.10.2011;

▪ O.M.E.C.T.S. nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a casei corpului didactic;

▪ O.M.E.N. nr. 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind actele de studii şi al

documentelor şcolare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin

O.M.E.N.C.S. nr. 3844/2016;

▪ Planul Managerial al ISMB pentru anul şcolar 2020-2021;

▪ Planul de Dezvoltare Instituţională al ISMB pentru perioada 2020-2024;



▪Graficul unic de inspecții, monitorizare și control al ISMB în anul școlar 2020-2021;

▪Strategia „Europa 2020”;

▪O.M.E.C. nr. 3.844/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de

formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în

contextul pandemiei COVID-19

▪O.M.E.C. nr. 4303/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

tineretului şi sportului nr. 5.561/2011;

▪O.M.E.C. nr. 4649/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea și

desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul

preuniversitar, în contextul pandemiei COVID – 19.

▪Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2



Anul şcolar 2020-2021 a reprezentat o perioadă dificilă ca

urmare a continuării manifestării la nivel mondial a

pandemiei cu SARS-CoV-2.



➢ Analiza infrastructurii școlare, în primul rând a clădirilor construite în București, impune

cerința menționării perioadei în care au fost realizate.

➢ Astfel, 42 de clădiri destinate școlilor au fost construite între anii 1850-1900. Clădirile în

care se află aceste școli sunt declarate, în acest moment, clădiri de patrimoniu, fapt care

implică un amplu proces de reabilitare, proces care este costisitor și de lungă durată.

➢ Majoritatea clădirilor destinate educației au fost ridicate în perioada anilor 1960- 1989,

odată cu apariția marilor cartiere de locuințe din toate sectoarele Capitalei.

➢ După 1989, chiar dacă s-au petrecut schimbări structurale în planul dezvoltării edilitare,

economice și sociale, interesul pentru dezvoltarea infrastructurii școlare a scăzut.

Autoritățile locale s-au preocupat mai ales de reabilitarea și întreținerea unităților de

învățământ, și mai puțin de noi construcții.



➢ Cea mai actuală problemă a infrastructurii educaționale este
reprezentată de creșterea importantă a numărului de elevi și
preșcolari.

➢ Ca urmare a introducerii clasei pregătitoare, a marilor
investiții imobiliare din ultimul timp și a școlarizării în
București a unui număr din ce în ce mai mare de elevi
proveniți din județul Ilfov sau din alte județe ale țării, numărul
elevilor care învață în școlile din Bucureşti este din ce în ce
mai mare.

➢ Școlile gimnaziale din Municipiul București s-au confruntat,
an de an, cu fenomenul de suprapopulare



ȘCOLI GIMNAZIALE CU EFECTIVE MARI DE ELEVI

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE 

INVĂȚĂMÂNT
SECTOR NR. ELEVI OBSERVAȚII

1. Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” 1 1089

2. Școala Gimnazială  nr. 31 2 1600

3. Școala Gimnazială nr. 56 2 1711

4. Școala Gimnazială nr. 39 2 1462

5. Școala Gimnazială nr. 195 3 2505

Unitatea de învățământ cu cele

mai mari efective de elevi din

Municipiul București

6. Școala Gimnazială nr. 88 3 1410

7. Școala Gimnazială nr. 79 4 1794

8. Școala Gimnazială nr. 97 4 2071

9. Școala Gimnazială nr. 190 4 1853

10. Școala Gimnazială nr. 194 4 1878

11. Școala Gimnazială nr. 280 5 1679

12. Școala Gimnazială „Sf. Andrei” 6 1878

13. Școala Gimnazială nr. 117 6 1683



LICEE CU EFECTIVE MARI DE ELEVI

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT
SECTOR NR. ELEVI OBSERVAȚII

1. Colegiul German „Goethe” 1 1720

2. Liceul Teoretic  „Nicolae Iorga” 1 1576

3. Liceul „Jean Monnet” 1 1500

4. Colegul Național „Școala Centrală” 2 1590

5. Liceul  „Dante Alighieri” 3 1529

6. Colegiul Național  „Mihai Eminescu” 4 1550

7. Liceul teoretic „Ștefan Odobleja” 5 1670

8.
Liceul Teoretic „Dimitrie 

Bolintineanu”

5 1626

9. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” 6 1432

10. Liceul Teoretic „Marin Preda” 6 1460



Unităţi de învăţământ preuniversitar
TOTAL 

Bucureşti
Dintre care în sectorul:

1 2 3 4 5 6

Grădiniţe

învăţământ de masă 124 18 20 21 18 20 27

învăţământ special 1 1

Total 125 19 20 21 18 20 27

Şcoli gimnaziale

învăţământ de masă 157 26 29 29 23 25 25

învăţământ special 13 4 3 1 3 1 1

Total 170 30 32 30 26 26 26

Licee

învăţământ de masă 99 26 23 14 13 9 14

învăţământ special 2 2

Total 101 26 25 14 13 9 14

Şcoli profesionale

învăţământ de masă

învăţământ special 3 2 1

Total 3 2 1

Şcoli postliceale
învăţământ de masă 1 1

învăţământ special

Total 1 1

Cluburi ale 
copiilor

6 1 1 1 1 1 1

Cluburi sportive 7 1 2 1 1 1 1

Şcoli de arte 5 2 2 1

Total unităţi

învăţământ de masă 399 74 78 67 56 56 68

învăţământ special 19 5 7 1 3 1 2

Total 418 79 85 68 59 57 70



Unităţi de 
învăţământ

preuniversitar

TOTAL 
Bucureşti

Dintre care în sectorul:

1 2 3 4 5 6

Grădiniţe 161 36 29 33 25 9 29

Şcoli primare 32 8 4 8 5 4 3

Şcoli gimnaziale 15 4 1 2 4 2 2

Licee 23 9 5 5 4

Şcoli postliceale 12 2 3 4 1 2

Total unităţi 243 59 42 52 35 15 40



:

Promovabilitate – 87,95 %

Promovabilitate –



➔ Financiar-Contabilitate

➔ Juridic

➔ Audit

➔ Secretariat – arhivă

➔ Tehnic – administrativ

➔ Rețea școlară și acte de studii

➔ Salarizare – normare

➔ Informatizare



➢ Inspectoratul Școlar al Municipiului București este un serviciu public deconcentrat

aflat în subordinea Ministerului Educației.

➢ Inspectoratul Școlar al Municipiului București funcționează cu fonduri de la bugetul

de stat, ordonatorul principal de credite fiind Ministerului Educației.

➢ Inspectoratul Școlar al Municipiului București are în subordine 420 Ordonatori terțiari

de credite.

➢ Inspectoratul Școlar al Municipiului București are organizat sistemul de contabilitate

propriu în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, a OMEF nr.

1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și

conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile

publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia cu modificările și completările

ulterioare.



Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, pornind de la bugetul de stat, se asigură

următoarele cheltuieli aferente unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru

învățământul special din Municipiul Bucureşti:

❑ finanțarea programelor naționale ale M.E., aprobate prin hotărârea Guvernului României;

❑ componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanțate de Guvernul României

și de organismele financiare internaționale, precum și rambursările de credite externe

aferente proiectelor respective;

❑ bursele, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii

români din afara granițelor țării, precum și bursele pentru elevii străini;

❑ organizarea evaluărilor și examenelor naționale;

❑ perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și didactice auxiliare, pentru

implementarea politicilor și a strategiilor Ministerului Educației;

❑ finanțarea, inițiată de Ministerului Educației prin hotărâre a Guvernului României, a unor

programe anuale sau multianuale de investiții, de modernizare și de dezvoltare a bazei

materiale a instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv dotări, consolidări și

reabilitări de școli;

❑ finanțarea organizării de concursuri pentru elevi de tip tehnico-aplicativ, științific, de creație,

concursuri și festivaluri cultural-artistice, campionate și concursuri sportive școlare, olimpiade

internaționale.



Începând cu anul 2018, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, se asigură, pentru unitățile de

învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi

salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca

obiect acordarea unor drepturi de natură salarială.

Creditele bugetare aferente acestor cheltuielilor se repartizează de către Ministerului Educației și

Cercetării pe inspectorate școlare în vederea repartizării pe unități de învățământ.

Prin activitatea personalului angajat în cadrul serviciului s-a urmărit realizarea activităților de

contabilitate, aceasta fiind o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și

controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea

desfășurată.

Contabilitatea asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea

informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea

desfășurată, atât pentru cerințele interne, cât și în relațiile cu celelalte instituții.

În cadrul serviciului, se întocmesc situațiile financiar contabile trimestriale și anuale prevăzute de

legislația in vigoare.

Situațiile financiare anuale/trimestriale se compun din:

➢ bilanț;

➢ contul de rezultat patrimonial;

➢ situația fluxurilor de trezorerie;

➢ situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor;

➢ conturile de execuție bugetară;

➢ anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative.



Inspectoratul Școlar al Municipiului București a desfășurat activitatea pe baza Bugetului de

Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anii 2020, 2021 de către Ministerului Educației, având ca

sursă de finanțare:

➢ Bugetul de stat

➢ Venituri proprii rezultate din activitatea depozitului de carte școlară.

➢ Fonduri externe nerambursabile

Bugetul anual aprobat de către ordonatorul principal de credite pe surse de finanțare se prezintă

astfel:

Lei

Denumire Indicator
Prevederi bugetare 

31.12.2020
Prevederi bugetare 

30.06.2021

Bugetul de stat  1.707.327.191 1.747.522.519

Veniturii proprii 670.063 437.567

Fonduri externe 
nerambursabile

75.007 1.305.439



Conform execuţiei bugetare a anului 2020, respectiv primul semestru al anului 2021, plăţile

efectuate au fost structurate astfel:

Buget de stat Lei

Denumirea indicatorilor
Plăţi la data de 

31.12.2020
Plăţi la data de 

30.06.2021
CHELTUIELI – TOTAL,
din care:

1.674.044.878 830.190.527

Cheltuieli de personal (cod 10) 1.638.642.731 816.973.532

Cheltuieli cu bunuri şi servicii (cod 20) 4.328.899 798.723

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare (56)

0 0

Asistența sociala (57) 1.936.808 756.794

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) aferente cadrului financiar (58)

2.168.507 1.396.998

Alte cheltuieli (59) 21.172.827 9.344.995

Cheltuieli eferente programelor cu finantare
rambursabila (65)

3.642.957 919.485

Active nefinanciare (cod 71) 2.152.149 0



Venituri

Proprii

Denumirea indicatorilor
Plăţi la data de 

31.12.2020
Plăţi la data de 

30.06.2021

CHELTUIELI – TOTAL, 
din care:

437.728 41.254

Cheltuieli de personal  (cod 10) 250.540
0

Cheltuieli cu bunuri şi servicii
(cod 20)

137.027 41.254

Asistența sociala (57)

Alte cheltuieli (59)

Active nefinanciare (cod 71) 50.161

Fonduri externe

nerambursabile

Denumire indicatori
Plăți efectuate
la 31.12.2020

Plăți efectuate
la 30.06.2021

TOTAL CHELTUIELI 35.857 7.248

I.CHELTUIELI CURENTE, 
din care :

35.857 7.248

Titlul VIII Proiecte cu 
finanțare din fonduri 
externe nerambursabile

35.857 7.248

Lei

Lei



Sintetic, bilanțul contabil încheiat la 31.12.2020 respectiv 30.06.2021 se prezintă astfel:

Nr. 
crt

Denumire indicatori 31.12.2020 30.06.2021

A Total Active 247.942.616 -570.219.612

1

Active necurente:
-active fixe necorporale ;
-instalații tehnice, mijloace de 
transport, mobilier, aparatură
birotică și alte active corporale;
-terenuri și clădiri;
-creanțe comerciale necurente -
sume ce urmează a fi încasate
după o perioadă mai mare de 1 
an

172.834.309
278.476

2.874.991

167.397.169

2.283.743

175.064.385
207.416

2.594.019

168.886.309

3.376.641

2

Active curente:
-stocuri;
-creanțe din operatiuni
comerciale;
-creanțe din fonduri externe 
nerambursabile ;
- total disponibilități și alte valori
- imprumuturi pe termen scurt

75.108.307
46.548.813
15.047.465

9.607.764

3.904.265
0

-745.283.997
54.237.195
16.209.628

9.921.244

-825.652.064

Nr. 
crt

Denumire indicatori 31.12.2020 30.06.2021

B Total Datorii 1.834.576.047 158.725.160

Datorii necurente
-provizioane ;
-sume necurente de plată mai
mari de un an;
Datorii curente, din care:
-Datorii comerciale, alte

decontări și avansuri ;
-Datorii către bugete;
-Datorii din opertiuni cu fonduri
externe neramburasbile
-Salarii ale angajaților si
contributii sociale
- Provizioane
-imprumuturi pe termen scurt
- Alte drepturi cuvenite altor
categorii de persoane (pensii,
indemnizatii de somaj, burse)

5.029.390
4.984.353

45.037

1.829.546.657
1.673.074.671

67.769.010

1.616.251
82.819.802

4.281.151
0

-14.228

908.480
778.276
130.204

157.816.680
289.798

68.202.642

1,390.880
85.298.776

2.685.265
0

-50.681

Lei Lei



Sintetic, bilanțul contabil încheiat la 31.12.2020 respectiv 30.06.2021 se prezintă astfel:

Nr. 
crt

Denumire indicatori 31.12.2020 30.06.2021

Active Nete = Total Active – Total Datorii -1.586.633.431 -728.944.772

C Capitaluri Proprii -1.586.633.431 -728.944.772

Rezerve, fonduri 168.655.172 170.144.314

Rezultatul reportat (ct. 117 – sold
creditor)

0 0

Rezultatul reportat (ct. 117 – sold
debitor)

108.359.887 77.589.867

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.
121 – sold creditor)

0 0

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.
121 – sold debitor)

1.646.928.716 821.499.219



Din bugetul de stat pentru anul școlar 2020-2021 s-a efectuat finanţare pentru următoarele

programe sociale:

• BANI DE LICEU – în anul școlar 2020-2021 la nivelul Municipiului București, media lunară

a numărului de elevi a fost 48 de elevi – 89.659 lei ;

• EURO 200 – în acest program au fost 89 beneficiari în anul școlar 2020-2021 la nivelul

Municipiului București – 86.154 lei ;

• BURSE PROFESIONALE – au fost acordate 3.707 burse profesionale conform H.G.Nr.

951/2017, în anul școlar 2020-2021 la nivelul Municipiului București- 5.809.286 lei;

• RECHIZITE ȘCOLARE – în anul școlar 2020-2021 la nivelul Municipiului București –

2.261 pachete de rechizite școlare, conform Legii Nr. 126/2002 pentru aprobarea O.G Nr.

33/2001- 60.910 lei.

Pentru anul școlar 2020-2021 au fost încheiate un număr de 39 de contracte cu editurile

pentru furnizarea manualelor școlare, în sumă de 629.693 lei.

La nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București au fost încheiate angajamente

legale pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare desfășurării activității, astfel:

• În anul financiar 2020 au fost încheiate un număr de 174 angajamente legale în sumă de

5.694.551 lei, din care cheltuieli de capital 876.759.

• În anul financiar 2021, până la această dată au fost încheiate un număr de 99

angajamente legale în sumă de 1.557.869 lei, din care cheltuieli de capital 148.992.



În cadrul serviciului juridic din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București

activează 4 consilieri juridici și un șef serviciu.

Reprezentanții săi asigură consultanţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor

judecătoreşti sau a oricăror alte organe ale administraţiei de stat, atât pentru I.S.M.B, cât şi

pentru cele 418 unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul București.

Cadrul legal îl reprezintă Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei

de consilier juridic și Statutul profesiei de consilier juridic publicat în M.Of. nr. 684 din 29 iulie

2004.

Serviciul juridic este direct subordonat Inspectorului școlar general, colaborând, în

același timp, cu toate celelalte compartimente din cadrul instituției.

În anul școlar 2020-2021, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat peste 1550 procese,

pe următoarele tipuri de litigii:

❖ Litigii de muncă;

❖ Litigii contencioase;

❖ Litigii civile (pretenții/retrocedări/anulări contracte, etc);

❖ Litigii comerciale;

❖ Litigii penale;

În aceste litigii, în procent de aproximativ 90%, instanțele s-au pronunțat în favoarea

unităților de învățământ / I.S.M.B.



Biroul Audit este subordonat Inspectorului Școlar General, în calitatea sa de ordonator

secundar de credite.

Acesta exercită misiuni de audit și activități de control pentru unitățile conexe și pentru

unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului București, care nu au în componență

un astfel de serviciu.

În activitatea sa, serviciul audit a urmărit următoarele obiective:

• Respectarea independenței activității de audit public intern

• Respectarea obiectivității auditorilor interni. Aplicarea Codului privind conduita etică a

auditorului intern

• Asigurarea și aplicarea consecventă a cadrului metodologic și procedural specific

• Elaborarea și actualizarea procedurilor scrise în conformitate cu O.S.G.G. nr. 600/2018

• Asigurarea perfecționării profesionale continue a auditorilor publici

• Planificarea multianuală în conformitate cu prevederile O.M.E.N nr. 5509/2017 și analiza

riscurilor și iregularităților semnalate în decursul timpului

• Actualizarea Planului de audit și realizarea acestuia în proporție de 100%.



Pe baza analizei mediului intern și extern al domeniului auditului public intern, dar și influenței pe care

auditul public intern o are asupra urmăririi modului de constituire și utilizare în condiții de eficiență și

eficacitate a banului public, în cadrul analizei SWOT s-au reliefat punctele tari și punctele slabe.

Puncte tari

➢ Auditul public intern, prin activitățile furnizate dă valoare activităților entității publice,

sprijină managementul entității publice pentru menținerea unui control intern eficient

şi eficace, evaluează fiabilitatea informațiilor, eficacitatea şi eficiența operațiunilor,

procesele de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului public.

➢ Există un Cod de conduită etică al auditorului intern din sectorul public – care

stabilește regulile de conduită etică ce trebuie respectate de toți auditorii publici

interni.

➢ Conștientizarea rolului şi scopului auditului intern în cadrul entității publice se

realizează cu ajutorul Cartei auditului intern.

Puncte slabe

➢ Resurse financiare limitate în vederea organizării activității de audit public intern.

➢ Îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale auditorilor interni prin asigurarea

pregătirii profesionale conf. HG1086/2013.

➢ Subdimensionarea cu personal a biroului de audit public intern, în raport cu volumul

activităţilor de auditat şi riscurile asociate acestora (422 de unitati subordonate

ISMB).



Resurse
Responsabil Rezultat Perioada

umane materiale

Activitatea de audit 

intern se realizează 

conform Planului 

aprobat de către 

I.S.G – ISMB pentru 

2020-2021 și avizat 

de către 

M.E.C./M.E.

3 

Auditori 

interni

Tehnică 

IT, 

legislație 

specifică

Șef 

Birou Audit

- 3 misiuni  Audit de regularitate / 

conformitate conform Planului 

de audit 2021

-4 misiuni Audit ad-hoc 

desfășurate conform 

metodologiei misiunilor de 

asigurare, consiliere sau 

evaluare, după caz

- Auditări privind compensarea 

de CO neefectuat 

(711 Procese Verbale) 

- Auditări privind Statele de 

plata rectificative 

(Procese Verbale)

Septembrie

-Decembrie 

2020;

Ianuarie 

–Iunie 

2021



I.S.M.B. realizează înregistrarea electronică a petițiilor. 

Serviciul Secretariat și Registratură al I.S.M.B. înregistrează petițiile și sesizările

depuse, adresele unităților de învățământ preuniversitar, notele și comunicările

M.E.C./M.E. etc.

Sesizările primite sunt înregistrate utilizând aplicația informatică dedicată acestui

compartiment și apoi sunt repartizate compartimentelor specializate ale I.S.M.B.,

urmărindu-se soluționarea, semnarea şi expedierea răspunsurilor către petenți, în

termenul prevăzut la art. 8, alin. (1) din Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr.

27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată.

Semestrial au fost întocmite rapoarte privind numărul petițiilor înregistrate,

acestea fiind cuprinse în rapoartele semestriale de activitate realizate la nivelul

instituției.



 Prefectura Municipiului București 

 Comitetul pentru Situații de Urgență a Municipiului București

 Federațiile/organizațiile sindicale din sectoare și FSLI și SPIRU 

HARET

 Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Municipiul București

 Consiliul Municipal al Elevilor București

 Poliția Română 

 Direcția de Jandarmerie a Municipiului București

 Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

 Primăriile sectoarelor 1- 6

 Instituții de învățământ superior

 Organizații non-guvernamentale cu rol definitoriu în educație

 Mass-media 



➔ Curriculum și inspecție școlară

➔ Proiecte și programe

➔ Formare continuă și dezvoltarea resurselor umane

➔ Management instituțional

➔ Managementul resurselor umane

➔ Învățământ particular și alternative educaționale

➔ Învățământ special

➔ Învățământ pentru minorități

➔ Învățământ tehnic, profesional și profesional în sistem dual

➔ Educație permanentă

➔ Activități extrașcolare

➔ Monitorizarea programelor privind accesul la educație



➔ Inspector Școlar General –

➔ Inspectori Școlari Generali Adjuncți –

➔ Inspectori Școlari –

➔ Personal Nedidactic –

TOTAL:


